
Paardrijlessen bij de mobiele 
manege In Draf 
 
 
Algemene voorwaarden  
 
Lesjaar 

• Het lesjaar jaar loopt van1 januari tot 31 
december.  

• De manege is 2 weken gesloten in de 
zomerperiode en 2 weken tussen kerst en 
Nieuwjaar. Op feestdagen is er geen 
paardrijden. Deze datums worden tijdig 
doorgegeven.  

• Op de collectieve sluitingsdagen wordt er in 
overleg en op aanvraag een aangepast rooster 
gemaakt. 

• De mobiele manege In Draf gaat uit van 46 
weken per jaar. De overige 6 weken zijn voor 
uitval  van het paardrijden door bijvoorbeeld 
vakantie, slecht weer of ziekte. 

 
Administratie/bereikbaarheid 

• De mobiele manege In Draf is voor vragen en 
informatie telefonisch bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Verder kunt u, 
buiten bovenstaande tijd, bellen en een bericht  
achterlaten, u wordt dan zo spoedig mogelijk 
terug gebeld. U kunt ook via de mail contact 
opnemen. Deze wordt zo spoedig mogelijk 
beantwoord. 

• Bereikbaarheidsgegevens:  
De mobiele manege In Draf 
Tuinstraat 18 
5856 CH  Wellerlooi 
Telefoon: 06 22753881 of 0478 502689 
Email: 
paardrijdenindraf@limburgsezorgboeren.nl  

 
Ziekte en afwezigheid 

• Het niet doorgaan van het paardrijden wordt zo 
tijdig mogelijk aan de ruiters doorgegeven.  

• Indien de ruiter verhinderd is door ziekte of 
anderszins, wordt deze vriendelijk verzocht de 
mobiele manege In Draf 24 uur van te voren 
hiervan telefonisch op de hoogte te stellen via 
telefoonnummer 0478 502689 of 06 22753881.  

• Mailen mag ook naar:  
paardrijdenindraf@limburgsezorgboeren.nl   
Indien dit te laat gebeurt wordt de les 
afgeschreven. De lessen die tijdig afgezegd zijn 
kunnen binnen een maand worden ingehaald in 
overleg met de begeleiders van de manege. 
 

Inschrijven 

• Inschrijven voor het paardrijden kan door 
middel van het inschrijfformulier.  

• Inschrijving is mogelijk na overleg met de 
mobiele manege In Draf. De datum van ingang 
is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheid. 
Vooraf zal er één proefles gereden worden om 
te kijken in welk groepje men past of bij wie 
men gaat rijden. Deze proefles wordt als een 
les betaald, en indien men komt rijden, wordt de 

eerste les niet meegerekend zodat de proefles 
gratis is.  

 
inschrijfvoorwaarden 

• Inschrijven vindt plaats door inlevering van een 
volledig ingevuld en ondertekend 
inschrijfformulier. U gaat dan akkoord met deze 
algemene voorwaarden inclusief de 
inschrijfvoorwaarden. Zonder tegenbericht 
wordt het na een jaar automatisch verlengd. 

• Bij inschrijving verplicht u zich tot 
betalingsregeling van het lesgeld volgens het 
inschrijfformulier.  

• Tussentijdse beëindiging lessen: 
- Bij langdurige ziekte of overlijden van de ruiter  
  is de opzegtermijn 1 week na afmelding. 
- Bij verhuizing of wijziging van het contract  
  geldt na schriftelijke opzegging een  
  opzegtermijn van een maand. 

 
Betaling 

• De betaling van het lesgeld gaat via 
automatisch incasso. Hiervoor tekent de ruiter 
of wettelijk ouder/vertegenwoordiger bij 
inschrijving. Men ontvangt hiervan een rekening 
vanuit de mobiele manege. Degene waarvan de 
betalingen vanuit  bewind voering worden 
verzorgt, dienen de rekening daar in. Hun 
dragen zorg voor de handtekening voor 
automatisch incasso. 
Wil men de betaling zelf regelen en niet via 
automatisch incasso dient men zelf per kwartaal 
te voldoen en dit aan te vragen bij Jeannet; 
email: Jeannet@indraf.info  

 
Kledingvoorschriften 

• Alle ruiters zijn verplicht een cap te dragen, op 
uitzonderingen na. Indien de ruiter geen cap 
kan of mag dragen tekent men op het 
inschrijfformulier dat de ruiter geen cap draagt. 
Bij het niet dragen van een cap, wordt het paard 
van de ruiter ten allertijden aan de hand 
begeleid en mag deze ruiter niet draven of 
galopperen. Bij het niet dragen van een cap is 
de mobiele manege In Draf niet aansprakelijk 
indien men van het paard valt. 
De cap wordt door de ruiter zelf aangeschaft.  

• De ruiter heeft degelijk schoeisel aan en draagt 
geen lossen kleding of grote oorbellen. 

• Regencapes worden indien nodig vanuit de 
manege verzorgd. 

 
Verzekering 

• De ruiters dienen vanuit de zorginstelling WA 
verzekerd te zijn.  

• De ruiter kan zelf een ongevallenverzekering 
afsluiten indien men dat wil. 

• Het paardrijden bij de mobiele manege In Draf 
is op eigen risico. 
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