Regels en tarieven rijhal en rijbaan verhuur / reservering:
Algemeen:
Indien je van plan bent om een privéles in een rijbaan van RV&PC de Nijgraaf te nemen ben je
verplicht de rijbaan te reserveren. De rijhal / rijbaan reserveren betekent niet dat je het alleen recht
hebt. Leden van de Nijgraaf mogen gewoon van de rijbaan gebruik maken. Zij moeten uiteraard wel
rekening houden met diegene die de rijbaan heeft gereserveerd. De activiteiten van diegene die de
rijbaan heeft gereserveerd 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.
•
•
•
•
•

Ben je van plan regelmatig de rijbaan te reserveren vraag een inlogcode aan via
info@nijgraaf.nl
Je dient minimaal 24uur van te voren via het reserveringssysteem (of mail naar
info@nijgraaf.nl) de rijhal te reserveren.
Als je de bak wil reserveren om te springen vermeld dan 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 betaling voor leden geschiedt per maand achteraf door middel van automatische incasso.

Voor (vrij)rijdende leden geldt:
individuele reservering van de rijhal of achterste deel van de buitenbaan
(let op, voor eigen gebruik):
• Reservering is per combinatie, niet per instructeur
• Kosten per reservering: € 5,00 per combinatie.
• Ga je springen dan moet er achter de reservering springen vermeld worden
• Achterste gedeelte van de buitenbaan voor € 5,- per persoon.
• De rijbaan kan door maximaal 2 personen tegelijkertijd worden afgehuurd.
• Per combinatie 1 reservering, niet combineren.

Voor startkaartleden geldt:
individuele reservering van de rijhal of achterste deel van de buitenbaan
• Kosten vrijrijden € 5,- per combinatie
• Reservering bak € 15,- per combinatie (regels zie boven)
• Opgave via info@nijgraaf.nl (minimaal 24 uur van te voren)
• De betaling kan bij de bar of op rekening (gegevens doorgeven bij reservering).
Afhuren van de hele rijhal of buitenbaan:
De hele rijhal of buiten 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.

