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Wij zijn wij?

De Vosseburch is een veelzijdig familiebedrijf dat geleid wordt door de familie Van Klink.  

Samen runnen wij de manege, de boerderij, de melkveehouderij, de kaaswinkel, de ruitershop,  

de feestzaal en de appartementen. Elk van ons heeft daarbij zijn eigen taak. Maar in het  

manegebedrijf werken wij allemaal samen. 

Paarden zijn namelijk onze gezamenlijke passie. Bij de Vosseburch leven en werken we met  

zo’n 60 paarden en pony´s. Met deze dieren zijn wij dagelijks aan het werk. Denk hierbij aan  

het geven van lessen, het stallen van pensionpaarden, het bedrijven van paardensport, het op  

kleine schaal fokken van paarden en het africhten van paarden. Ook verzorgen wij kinderpartijtjes,  

ponykampen, vakantiedagen, wedstrijden, poets- en theorielessen en workshops. En wij bieden  

een assortiment aan ruiter- en paardensportartikelen in onze ruitershop. 

We zijn gediplomeerde instructeurs en verdienstelijke amazones. Bovendien voldoet onze manege 

aan alle gestelde eisen en zijn we in het bezit van het Veiligheidscertificaat Veilig Paardrijden.  

Kijk hiervoor op www.veiligpaardrijden.nl. Daarnaast zijn wij een erkend SBB-opleidingsbedrijf en 

geven we les aan diverse scholen. Kijk voor meer informatie op www.s-bb.nl/bedrijven.

Ons bedrijf bestaat verder uit: 

•  Een melkveehouderij met voornamelijk roodbonte koeien. Hieraan verbonden zijn de  

kaasmakerij en een kaaswinkel. 

•  Een zaalaccommodatie, inclusief keuken. We hebben alles in huis voor het verzorgen van  

arrangementen, feesten, familiedagen, personeelsuitjes, vergaderingen, brunches, lunches,  

diners en buffetten. 

•  Vakantieappartementen die wij verhuren onder de naam Groene Hart Logies.  

Voor kleine, maar ook voor grote groepen tot 24 personen. Deze luxe vakantieappartementen  

zijn ook ingericht voor mindervalide personen, inclusief invalidedouche en -toilet. 

Wij zijn trots op ons bedrijf en verwelkomen u graag.

Tot ziens op de Vosseburch!
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Lessen op manege Vosseburch

Het is ons doel om onze cursisten op een veilige en verantwoorde manier te leren paardrijden.  

De omgang met en verzorging van paarden, het op- en afzadelen en dergelijke zijn aspecten die 

hierbij horen. We zetten daarvoor vakkundige en gediplomeerde mensen in die professioneel  

omgaan met mens en dier in een geschikte en veilige accommodatie, en werken daarbij samen  

met betrouwbare pony´s en paarden. 

Starterslessen 

Kinderen die beginnen met ponyrijden, starten met vijf starterslessen. Hier leren ze in kleine  

groepjes op een ontspannen manier de beginselen van het paardrijden en kunnen ze bekijken  

of zij het paardrijden leuk vinden. Na deze lessen kunnen de kinderen doorstromen naar de  

reguliere groepslessen. 

Kleding: regenlaarzen met een sport- of joggingbroek zijn voor de starterslessen voldoende. 

Een cap kunt u bij ons kopen. Als uw kind niet doorgaat na de vijf starterslessen, krijgt u het  

aankoopbedrag van de cap terug. U betaalt dan alleen € 10,- huur.

Rijles kinderen 

Na de starterslessen stromen de kinderen door naar de AA-groep. Hier leren zij de basis van  

het paardrijden verder te ontwikkelen. In deze groep wordt, als dat nodig is, de pony begeleid  

door een ‘naastloper’. Na verloop van tijd bepaalt de instructeur of de kinderen zo zijn gevorderd  

dat zij kunnen overstappen naar de A-groepslessen. Daarna volgen de niveaus BB, B en B/L. 

Het kan een tijd duren voordat de overstap gemaakt wordt naar een volgend niveau.  

Dit hangt onder andere af van de leeftijd, lengte en motoriek van de kinderen.

 

Themalessen 

Voor een leuke afwisseling in de lessen werken wij met thema’s. De hoofdthema’s zijn dressuur, 

springen, spel, proefrijden en carrousel. Hierbinnen worden weer specifieke onderdelen behandeld.
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Rijles volwassenen 

Voor volwassenen die willen starten met paardrijden of hun kennis en vaardigheden willen ophalen, 

geven wij privélessen. Die bieden de gelegenheid om op een geheel ontspannen manier (weer) 

vertrouwd te raken met het paardrijden. Hierna kunt u kiezen voor groepslessen in de avond. 

Bij het leren paardrijden komen veel dingen tegelijk aan de orde. Om dit te ondersteunen,  

organiseren wij ook workshops over houding en zit. Kijk voor meer informatie over de verschillende 

mogelijkheden op www.vosseburch.nl/prijzenactiviteiten.

Let op! Ter bescherming van de paarden geldt voor ervaren ruiters een maximumgewicht van  

85 kg en voor beginnende ruiters een maximum gewicht van 75 kg. 

Springlessen 

Voor kinderen vanaf BB-niveau zijn er op vrijdagavond springlessen. Deze worden gehouden 

naast de reguliere groepslessen.

Periode 

Een lesperiode begint aan het begin van een kwartaal en heeft 13 lessen. Stroomt u tijdens een 

periode in, dan betaalt u slechts het aantal overgebleven weken van het betreffende kwartaal. 

Aanwezig 

U bent bij voorkeur een half uur voor aanvang van de les aanwezig. 

Afwezigheid 

Als u bij ons een les afspreekt (dus ruimte, tijd, een paard en instructie inhuurt) weet u van 

tevoren wat de kosten zijn. U moet deze kosten ook betalen als u niet komt of te laat bent.  

Een gemiste les kan binnen het kwartaal worden ingehaald. Dat kan alleen als: 

•  Er in een bestaande les, binnen het betreffende kwartaal, een plek beschikbaar is; 

•  De ruiter zich 24 uur van tevoren heeft afgemeld via afmelden@vosseburch.com.

 

Bij afmelding graag vermelden: 

•  Naam van de ruiter.

•  Datum en tijdstip van de les waarvoor afgemeld wordt.
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Een keer per week (en indien er wijzigingen zijn) ontvangt u per mail een overzicht met  

de lesplekken die beschikbaar zijn. U kunt bij ons dan een verzoek tot inhalen indienen via  

inhalen@vosseburch.com. Vermeld daarin:

•  Naam van de ruiter.

•  Datum en tijdstip inhaalles.

•  1
e

 voorkeur en 2
e

 voorkeur.

 

U ontvangt een bevestiging als de inhaalles staat ingepland. Het kan voorkomen dat bepaalde 

verzoeken parallel lopen. Dan is (zijn) de les(sen) van uw voorkeur mogelijk al gereserveerd. 

•  Wij stellen het op prijs dat u zich afmeldt wanneer u niet komt rijden. 

•  Alleen bij langdurige ziekte of blessure kan een lesperiode worden verrekend met een  

volgend kwartaal. 

•  Lesgeld wordt nooit terugbetaald. Bij niet tijdig betalen, kunnen lessen worden opgeschort. 

Vragen of opmerkingen? Bel ons dan tussen 09.00 en 13.00 uur op 06 30 75 35 96 of  

stuur een mail naar manege@vossebuch.com. 

Opzegging 

Alle lesperioden lopen door totdat u aangeeft te willen stoppen. 

•  Opzegging dient drie weken voor het einde van een kwartaal schriftellijk doorgegeven te worden. 

•  Bij opzegging per direct hanteren wij een opzegtermijn van 4 weken. 

NB: Bij het aangaan van een lesovereenkomst dient u zich van deze regels op de hoogte stellen.

Betalen 

Betalen van het lesgeld doet u vooruit en uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het  

lesgeld verschuldigd is. U kunt kiezen uit de onderstaande betaalmogelijkheden.

•  Via automatische incasso (voorkeur). 

•  Door het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL93 RABO 0127 0944 74 

t.n.v. Manege Vosseburch. Vermeld daarbij de naam van de ruiter en uw registratienummer. 

•  Via contante betaling. U kunt afrekenen in de ruitershop.
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Goed om te weten

•  Voor nieuwe aanmeldingen rekenen wij € 5,- inschrijfgeld.

•  Als een door ons uitgevoerde incasso wordt geweigerd, dient de openstaande vordering  

per bank te worden voldaan en vervalt de incassokorting over de betreffende periode. 

•  Manege Vossburch is gerechtigd om jaarlijks - zonder een nieuwe lesovereenkomst aan  

te gaan - de lesprijzen aan te passen.

Huisregels

Voor onze veiligheid en het paardrijdplezier kent onze manege een aantal huisregels. 

Voor iedereen op de manege geldt: 

•  Toeschouwers moeten zich rustig gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken  

in een les bemoeien. 

•  Niet rennen en schreeuwen in de stal. Ook rond de rijbaan moet er rust zijn. 

•  Roken is verboden in de stallen en op het paard. 

•  Open schoeisel is niet toegestaan in de stallen en op de rijbanen. 

•  Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs moeten door iedereen opgevolgd worden. 

•  Rondom de stallen moet het altijd netjes zijn; harnachement en gereedschap moeten direct  

na gebruik worden opgeruimd. 

Voor iedere ruiter geldt: 

•  Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen. 

•  Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan. 

•  Klanten of vrijwilligers mogen alleen onder toezicht van stalpersoneel paarden en pony’s poetsen, 

van en naar de stal begeleiden en op- en afzadelen. 

•  Klanten of vrijwilligers mogen de paarden zonder toezicht verzorgen als zij hiervoor bij de manege 

een korte theoretische en praktische instructie hebben gevolgd. 

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien: 

•  Een minimumleeftijd van 6 jaar. 

•  Absolute beginners volgen minimaal 3 lessen. 

•   De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur.  

De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen. 

Voor eigenaren van een paard of pony geldt bovendien: 

•  Zadels moeten uitgerust zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels. 

•  Het gebruikte harnachement van iedere combinatie moet goed onderhouden zijn en minimaal  

1 keer per maand gecontroleerd worden op gebreken en slijtage.
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Lesovereenkomst manege Vosseburch  Nummer:                   

Abonnementen 

0 Kwartaalabonnement tot 16 jaar

0 Kwartaalabonnement vanaf 16 jaar

0 Flexibel kwartaalabonnement vanaf 16 jaar

Automatische incasso 

ja / nee (voor informatie zie bijlage A) Doorkruisen wat niet van toepassing is.

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de aanvrager/verantwoordelijke 

kennis te hebben genomen van de lesvoorwaarden en huisregels van manege Vosseburch en 

gaat hierbij akkoord met de daarin gestelde regels en voorwaarden.

Ondertekening 

Handtekening ruiter               Handtekening ouder/verzorger

Datum inwerkingtreding              Pasfoto

Aanvrager/verantwoordelijke 

Naam:        

Adres:        

Postcode:       

Plaats:       

Telefoon:      

Mobiel:      

E-mail:       

Bankrek.nr.:       

Waarvan de betaling of automatische incasso wordt afgeschreven. 

Ruiter / Amzone

Naam:       

Geboortedatum:      

Adres:       

Postcode:      

Plaats:       

Telefoon:      

Mobiel:      

E-mail:       
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Bijlage A: Automatische incasso

Wij kiezen voor automatische incasso. 

Dit kost u én ons de minste administratieve handelingen. 

 De voordelen op een rij: 

•  Geen gedoe met rekeningen.

•  Geen gesleep met contant geld.

•  Geen kans om vergeten te betalen. 

•  Geen gedoe met overmaken.

•  Het houdt de lessen goedkoper. 

•   Tot 60 dagen terugstorten wanneer wij een fout hebben gemaakt of ten onrechte  

hebben afgeboekt. 

U hoeft alleen even te controleren of wij het goed gedaan hebben. Zo makkelijk is het. 

Hoe werkt het? 

Als u kiest voor automatische incasso, geven wij u een korting van € 5,- per incasso. 

Dit betekent € 20,- voordeel per jaar! Wilt u liever op een andere wijze betalen, per bank of contant? 

Dan vervalt de korting. 

Let op! 

•  In de zomervakantie is de manege drie weken gesloten. Die periode hoeft u niet te betalen. 

•   Lessen die niet op tijd zijn afgemeld (uiterlijk 24 uur van tevoren, ongeacht de reden) 

worden wel doorberekend. 

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk de les- en incasso-overeenkomst van u.
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Machtiging automatische incasso t.g.v. manege Vosseburch

Ondergetekende 

•   Machtigt hierbij manege Vosseburch om 4 maal per jaar, in de eerste week van  

het kwartaal, eenmalig het verschuldigde lesgeld automatisch af te schrijven. 

•   Zal ervoor zorgen dat er voldoende saldo op zijn/haar rekening staat om de incasso  

te kunnen voldoen.

•  Behoudt zich het recht voor 60 dagen na afschrijving het bedrag terug te boeken via zijn  

of haar bank, mits er sprake is van een onrechtmatige incasso. Gelieve hierover eerst contact  

met ons op te nemen. 

•  De volmacht automatische incasso beëindigt na schriftelijke opzegging van de lesovereenkomst. 

Ondertekening 

Datum:       Handtekening: 

NB: De machtiging moet ondertekend worden door de rekeninghouder van de rekening die 

hierboven is ingevuld.

Volmachtgever

Naam:        

Adres:        

Postcode:       

Plaats:       

Telefoon:      

Mobiel:      

E-mail:       

Rekeningnr.:       

Betreffende

Naam:       

Relatienummer:     

Adres:       

Postcode:      

Plaats:       

Telefoon:      

Mobiel:      

Geboortedatum:       

Langeraarseweg 160a 

2461 CN Langeraar 

Rabobank groene hart noord 

NL93 RABO 0127 0944 74

T 0172 604 311 

M 06 3075 3596 

manege@vosseburch.com 

www.vosseburch.com
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Prijslijst rijlessen per 01-04-2017

Groepsles dressuur (kwartaal)
*

 

6 tot 16 jaar (13 lessen) € 150,15

Vanaf 16 jaar (13 lessen) € 188,50

Losse les dressuur

6 tot 16 jaar   € 16,-

Vanaf 16 jaar   € 19,-

Groepsles springen (8 ritten)

6 tot 16 jaar   € 166,-

Vanaf 16 jaar   € 183,60

Losse les springen

6 tot 16 jaar   € 26,-

Vanaf 16 jaar   € 28,-

Privéles (per uur p.p.)
**

1 persoon   € 50,-

2 personen   € 39,-

3 personen   € 33,50

4 personen of meer  € 28,-

Privéles (per ½ uur p.p.)
**

1 persoon    € 28,-

2 persoon   € 23,-

Starterslessen (5 ritten)

6 tot 12 jaar   € 75,-

Onderlinge  

dressuurwedstrijden 
    € 12,-

Onderlinge  

springwedstrijden 
    € 15,-

  * Bij betaling via automatische incasso ontvangt u € 5,- korting. 

** Met eigen paard ontvangt u € 2,50 korting.


