Voor wie?
Ben jij 12 jaar of ouder en heb je rij-niveau F6-F8?
Dan is Sportleasepony iets voor jou. Rijden doe je op
De Schimmelkroft, zodat het instructieteam een goed beeld
heeft van jouw vaardigheden. Zij kijken natuurlijk ook mee
om een goede match te maken met de juiste pony.
Mogelijkheden*
Duo-Ponysportlease (samen een “eigen”pony)
Full-Ponysportlease (jouw “eigen” pony)
*Hebben wij geen geschikte lease pony voor jou op stal
staan? Dan gaan wij op zoek! (tot maximaal 1.48 meter
hoogte) Neem daarvoor contact op met Wim via
wim@schimmelkroft.nl.
Duo-Ponysportlease hoe zit dat?

Full-Ponysportlease hoe zit dat?

Bij Duo-Ponysportlease ben je samen
verantwoordelijk voor de pony. Deze pony
loopt niet meer mee in de lessen en is geen
manegepony meer. Omdat de pony ook
een dagje vrij wil, zijn er per persoon drie
dagen te verdelen. Op deze dagen kun je
de pony rijden, op de paddock zetten,
poetsen, laten grazen, longeren of
bijvoorbeeld mennen (mits de pony daar
aanleg voor heeft). Het is heel belangrijk
dat je goed samenwerkt en afspraken
maakt. Hier kunnen wij jullie natuurlijk in
begeleiden.

Bij Full-Ponysportlease ben je alleen
verantwoordelijk voor de pony. Deze pony
loopt niet meer mee in de lessen en is geen
manegepony meer. Het gaat om zes dagen,
omdat de pony ook een dagje vrij wil. Op
deze dagen kun je de pony rijden, op de
paddock zetten, poetsen, laten grazen,
longeren of bijvoorbeeld mennen (mits de
pony daar aanleg voor heeft). Wellicht
vinden je ouders, opa, oma, oom of tante
het ook wel heel leuk om jou mee te
helpen. Tot slot kan je de kosten voor deze
eigen pony niet delen.

Inbegrepen:

Duo-Ponysportlease: € 225,- p.p. (per 4 weken)

Kosten stalling
Full-Ponysportlease: € 400,- (per 4 weken)
Kosten voer
Kosten veearts en hoefsmid
Duo-Ponysportlease: Per persoon 1 dressuur of 1 spring-groepsles per week
Full-Ponysportlease: 2 groepslessen
Vrij rijden/trainen
Begeleiding en vraagbaak op stal door vaste medewerkers
Mogelijkheid privélessen tegen pensionpaardentarief
Afspraken in een overeenkomst
Pony’s worden wekelijks min.1 x in de groep losgelaten voor het belang
van het sociale contact van de paarden.
Kast voor zadel en hoofdstel tegen een borg van €200.

