Regels en tarieven rijhal en rijbaan verhuur:
Voor rijdende leden geldt: individueel afhuren van de rijhal of een deel van de buitenbaan per uur
(let op, voor eigen gebruik):
 ½ hal huren voor € 5,00 per persoon.
 hele hal huren voor € 10,00 per persoon.
 Ga je springen dan kun je alleen de hele hal afhuren. (de buitenbaan in niet af te huren in z’n
geheel).
 Een deel van de buitenbaan voor € 5,- per persoon.
 De ½ of hele hal kan door maximaal 2 personen tegelijkertijd worden afgehuurd.
 De buitenbaan kan door maximaal 2 personen tegelijkertijd worden afgehuurd.

Voor Niet rijdende leden geldt: individueel afhuren van de rijhal of buitenbaan per uur:





½ hal huren voor € 15,00 per persoon.
hele hal huren voor € 20,00 per persoon.
Een deel van de buitenbaan € 15,- per persoon.
De betaling kan contact bij de bar of op rekening (gegevens doorgeven bij reservering).

Afhuren van de hele buitenbaan
De hele buitenbaan kan alleen in overleg met de vereniging afgehuurd worden. Graag aanmelden via
info@nijgraaf.nl en vermelden voor welk doel je de hele baan wilt afhuren. (dit ook omdat onze
leden er altijd bij in mogen rijden tenzij er andere afspraken gemaakt worden; hier hangen dan wel
andere kosten aan).
Het afhuren van de rijhal kan op alle dagen van de week, behoudens die momenten dat er lessen van
de Nijgraaf worden gegeven of andere Nijgraaf activiteiten plaatsvinden.

Reserveren





Graag minimaal 3 dagen van te voren via info@nijgraaf.nl de rijhal te reserveren.
Als je de bak af wilt huren voor springen dan kan dat alleen voor de gehele bak. Vermeld op
de reserveringslijst achter je naam "springen".
Gereserveerde uren worden altijd in rekening gebracht tenzij minimaal 24 uur van te voren
via info@nijgraaf.nl is afgezegd. De vereniging is hierbij niet verantwoordelijk voor het niet
tijdig ontvangen van berichten.
De betaling voor leden geschiedt per maand achteraf door middel van automatische incasso.

Enkele regels
De rijhal / rijbaan afhuren betekent niet dat je het alleen recht hebt op de rijhal. Leden van de
Nijgraaf mogen gewoon van de rijhal / rijbaan gebruik maken. Zij moeten uiteraard wel rekening
houden met diegene die de rijhal / rijbaan heeft afgehuurd. De activiteiten van diegene die de rijhal /
rijbaan heeft afgehuurd gaan voor. Dus als men een bepaalde dressuuroefening inzet is het de
bedoeling dat je hier niet bij stoort. En als iemand zijn proef oefent dan graag even zo’n kleine 8
minuten geduld en er niet dwars doorheen rijden. Bij het springen ook goed uitkijken wat de
springenlijnen zijn zodat de springruiter zich kan richten op de hindernissen en zijn paard/pony.
Poepscheppen is natuurlijk ook van toepassing als je de rijhal of rijbaan hebt afgehuurd.

