
STAL MANSOUR 
Tarieven 2022 

Alle tarieven zijn inclusief BTW. 
Aanpassing per 01 oktober 2022 

Prijswijzigingen voorbehouden.   

Groepslessen 
Jaarlijks lesovereenkomst a € 20,00 per jaar. 

 Kwartaal 
 
Vooruit te 
betalen 

Per maand 
 
Alleen met automatische 
incasso 

Pension 
 
 

  

Volwassenen 1 x per week  € 300.00 €   100,00 Paard of pony per maand € 428,00 Bewegingsstal 
Volwassenen 2 x per week  € 600.00 €   200,00 Paard / pony per dag € 25,00 Box / Paddock 
Volwassenen  Introductie les  -- --    
Jeugd tot 18 jaar 1 x per week  € 248.00 €   82,75 Diversen   
Jeugd tot 18 jaar 2 x per week  € 496,00 € 165,50 Lesovereenkomst jaarlijks € 21,00 Incl. o.a. verzekering 
Jeugd tot 18 jaar Introductie les  -- -- Theorie downloaden in PDF Gratis via de site van de 

M&RB 
Eigen paard / pony niet hier in 
pension 

 € 204,00 €  68,00 Ponykamp per week € 310,00  

Eigen paard / pony wel hier in 
pension 

 € 166,50 €  55,50 Buitenritten met eigen paard in groep € 20,00 per rit per persoon 

Losse les, voor de les te betalen  € 30,00  Entree Nationaal Park de Hoge Veluwe € 15,50 per rit per persoon 
Extra lessen / Buitenritten bij 
kwartaalkaart/lesovereenkomst 

   Dagcursussen incl. lunch en stalling of 
Paard 

€ 155,00  

Volwassenen les: € 23,00 per uur tot 3 x per kwartaal Cap huur per keer €    3,50  
Jeugd tot 18 jaar les: € 19,00 per uur tot 3 x per kwartaal Huur bodyprotectors per uur €    3,50 € 22,50 reset 
Buitenritten volwassenen: > 6 
personen 

€ 23,00 per uur Lesovereenkomst  M&RB inschrijfgeld wedstrijden  €  12,50 Per proef 

Buitenritten jeugd: > 6 
personen 

€ 19,00 per uur Lesovereenkomst Gebruik accommodatie  Voor niet bij Stal Mansour 
staande paarden en pony’s 

Beginners cursussen    Binnenmanege per uur per persoon €  75,00 (privé) 
Proef les (Groeps-of starters les) €  30,00 per uur  Binnenmanege per uur per persoon €  55,00 (niet privé) 
Starterscursus Volwassenen € 350,00 10 lessen + 4 theorieavonden Buitenmanege per uur per persoon €  45,00 (privé) 
Starterscursus Jeugd € 205,00 10 lessen + 4 theoriemiddagen Buitenmanege per uur per persoon €  30,00 (niet privé) 
Extra les startercursus ( 30 min ) €   30,00  maximaal 4 lessen    
       
       



Privé - lessen    Transport paard/pony:   
per persoon 1 uur         

1 pers 
1 uur 
2 pers 

½ uur 
max. 1 persoon 

Arbeidsloon per uur per persoon € 55,00  

Eigen paard of pony € 40,00 € 35,00 € 35,00 Wachtgeld per uur € 25,00  
Manege paard of pony € 65,00 € 47,00 € 47,00 Kilometerprijs auto met trailer €  1,50  
    Toeslag zon-/feestdagen, tussen 22.00 en 

8.00 uur of spoedtransport 
40% extra 

Mennen incl. huur paard / tuig / 
koets 

      

Instructie van twee uur min/max 2 
pers 

€   65,00  Per persoon Buitenritten Zonder 
kwartaalkaart/lesovereenkomst 

  

Privé-les van twee uur min/max 1 
pers 

€   95,00  Per persoon Buitenritten 1 persoon á €  60,00 per uur. 

Dagcursus mennen € 155,00   Per persoon Buitenritten 2 personen á € 55,00 per uur p.p.p.u 
    Buitenritten 3 personen á €  50,00 per uur p.p.p.u 
    Buitenritten 4 personen á €  45,00 per uur p.p.p.u. 
    Buitenritten 5 tot 8 personen á € 30,00 per uur p.p.p.u 
    Bij de het park de Hoge Veluwe ritten 

betalen we 
€ 15,50 per persoon entree 

    Stal Mansour, Kemperbergerweg 793, 6816 RW, ARNHEM                              
Telefoon 0264423006 www.mansour.nl  info@mansour.nl  

 


