
                                                                               Tarieven 

Stichting Hoeve Galderzicht Hippique 
Rijsbergsebaan 9 - 4836MC Breda – Telefoon +31620080041 

Tarieven tot 16 jaar:  

• Ponyclub    €150,-  per kwartaal(elke week 1uur les, 3uur aanwezig) 
• Groepsles    €150,-  per kwartaal(elke week 1 uur les) 
• Kabouter les   €50,-   per kwartaal (om de week les) 
• Losse groepsles  €15,-  per les 
• Losse groepsles  €14,-  per les eigen paard/pony 
• Boswandeling   €12,50  per uur - onder eigen begeleiding aan  

           de hand met pony’s tot 1.25m         

Tarieven voor 16 jaar en ouder:  

• Groepsles    €175,-  per kwartaal 
• Losse groepsles  €17,50 per les 
• Losse groepsles  €16,50 per les eigen paard/pony 

Overige:  

• Springles    €120,-  per kwartaal eigen paard 30min 
• Springles    €150,-  per kwartaal manege paard 30 min 
• Groepsles   €120,-  per kwartaal eigen paard/pony 
• Privéles    €20,-   30min.  
• Privéles    €35,-   60min. 
• Huur crossterrein   €12,50 60min. 
• Bakhuur    €250,-  stalling bij derde, per jaar 
• Bakhuur    €150,-  thuis gestald, per jaar 

Pensionstal: 

• Pony’s(tot 1.47m)  €280,-  per maand. 
• Paarden(vanaf 1.48m)  €310,-  per maand. 
• Zelfservice kale box €150,-  per maand. 

Incl. gebruik van alle aanwezige faciliteiten 
 
 



                                                                               Tarieven 

Stichting Hoeve Galderzicht Hippique 
Rijsbergsebaan 9 - 4836MC Breda – Telefoon +31620080041 

• Ponykamp:  

• Ponykamp    €275,-  ma/vr incl. overnachten 
• Dagkamp    €200,-  ma/vr excl. overnachten 
• Dagkamp    €40,-   per dag 
• Losse overnachting  €20,-   per nacht (alleen tijdens reeds georganiseerde  

          kampen!)  
• Eigen pony/paard mee €35,-  ma/vr mee tijdens kamp, incl. hooi/stro (vlas   

          €10,- extra) 
• Eigen pony/paard mee    €25,-  vr/zon mee tijdens kamp, incl. hooi/stro  

         (vlas €10,- extra) 

Buitenritten:  

• Buitenrit 2 uur lesklant €25,-   Vanaf prijs minimaal 2 personen  
• Buitenrit 2 uur  €35,-   Vanaf prijs minimaal 2 personen   
• Buitenrit privé́ met gids  €40,-  2 uur met eigen paard  
• Buitenrit privé́ met gids  €50,-  2 uur met manege paard   
• Meerijden   €10,-   met begeleide buitenrit op een eigen paard 
• Meerijden op de koets €15,- 

 

We kunnen dit alles combineren met een ontbijt/lunch incl. 2x koffie, thee, melk of water 
voor €12,50 Of een diner "steak on a stone" incl. 2 drankjes voor €22,50 
U kunt bij ons gratis uw trailer stallen, tevens is er de mogelijkheid een box en een bed te 
huren per dag!  

Lease: 
 
  Prijzen per maand zijn: Inclusief. 1x in de week groepsles!  

 Tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar. 
Pony’s tot 110cm €60  
Pony’s tot 157cm €100 €125 
Paard €125 €150 

 

 


