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VZW De Blauwe Zaal 

Prijslijst lessen 2021 
 

LESTYPE 
EIGENAARS/HUURDERS EXTERNEN lid van DBZ EXTERNEN GROEP 

   

Groepsles 

dressuur(60min) 

€10 €15  

Groepsles 

springen(60min) 

€15 €20  

Privéles individueel 

dressuur (45min) 

€25 €30  

Privéles met twee 

dressuur   (45min) 

€30 €40  

Privéles individueel 

springen(45min) 

€30 €35  

Privéles met twee 

springen   (45min) 

€35 €45  

Pistegebruik   

  

Kleine of grote piste 

binnen  

 €10 per paard of pony  

Nieuwe buitenpiste 

dressuur 

 €10 per paard of pony  

Nieuwe buitenpiste 

springen 

 €15 per paard of pony  

Pisteverhuur individueel 

of groep 

   

   

Afhuren nieuwe 

buitenpiste dressuur per 

uur 

€5 voor externe lesgever  €50/uur 

Afhuren nieuwe 

buitenpiste springen per 

uur 

€5 voor externe lesgever  €60/uur 

Afhuren kleine piste 

binnen per uur 

€5 voor externe lesgever  €30/uur 

Afhuren grote piste 

binnen per uur  

€5 voor externe lesgever  €40/uur 

Eventing piste €5 voor externe lesgever €20 €50/uur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauwezaalhoek 4, 8310 Sint-Kruis  info@deblauwezaal.be  IBAN BE55 0682 2243 2444  

GSM: 0472 03 00 58  www.deblauwezaal.be  BTW BE 0451.284.976 2 

 

 

 

Reglement: 

• Eigenaars en huurders kunnen groepslessen of privélessen volgen bij lesgevers van 

De Blauwe Zaal. Privélessen worden op voorhand vastgelegd en worden telefonisch 

op 0472-03-00-58 gemeld. 

• Een eigenaar kan individueel of in groep een privéles volgen bij een externe lesgever 

en betaalt daarvoor €5 voor afhuren kleine of grote piste. Op deze manier rijdt(en) 

de ruiter(s) individueel in de piste. 

• Er zijn nooit privélessen met externe lesgevers als er lessen zijn van De Blauwe Zaal. 

• Er kan nooit een piste afgehuurd worden als er lessen zijn van De Blauwe Zaal. 

• Externe ruiters kunnen enkel komen rijden als er geen lessen zijn van De Blauwe Zaal. 

• Alle lesgevers moeten lid worden van de VZW De Blauwe Zaal en moeten eerst 

toelating vragen aan het management van De Blauwe Zaal.  

• Alle externe ruiters moeten lid zijn van De Blauwe Zaal. 

• Opzadelen en afzadelen voor externe ruiters gebeurd op de camion of aan de trailer. 

Mest wordt opgeruimd. Er wordt nooit op de binnenkoer geparkeerd. 

• Een piste kan afgehuurd worden en dat best 24u op voorhand. Bij annulatie zal €10 

aangerekend worden. 

• Een annulatie voor de lessen 24u op voorhand is kosteloos. Bij ziekte of wegens 

overmacht is dit kosteloos de dag zelf. Bij geen verwittiging is er geen 

terugbetaling. 

• Als externe ruiters komen rijden indoor of outdoor hebben ze de piste niet 

individueel. Dat wil zeggen dat ze samen met andere externe ruiters of eigenaars 

zullen rijden. Indien ze individueel willen rijden moeten ze de piste afhuren. 

• Pisteverhuur kan betaald worden via payconiq. 

• Openingsuren worden nageleefd. Maandag is de sluitingsdag. Openingsuren voor 

externen zijn tijdens de week van 8u tot 22u. Tijdens het weekend van 8u tot 20u. 

 

 

VZW De Blauwe Zaal  
Blauwezaalhoek 4 

8310 Brugge  

0472 03 00 58   

vzw@deblauwezaal.be 

 

 


