Beste manegeruiter,
Na de uitspraak van minister Bruins zondagavond 15 maart 2020 zijn wij genoodzaakt om per direct onze
manegelessen t/m 6 april 2020 af te gelasten. Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen en laten ons adviseren
door onze branchevereniging FNRS en de hippische sportfederatie KNHS. De door hun voorgeschreven
maatregelen zijn in lijn met voorschriften van de Overheid, het RIVM en NOC*NSF.
We begrijpen dat deze overheidsmaatregel veel vragen oproept. Onderstaande maatregelen nemen wij op ons
bedrijf:
-

Geen manegelessen t/m 6 april 2020.
De manege is voor iedereen gesloten m.u.v. onze pensionklanten.

Uiteraard moeten onze paarden en pony’s nog wel dagelijks verzorgd worden. Met het hele team van PSC
Stegeman nemen wij extra voorzorgsmaatregelen en zorgen wij ervoor dat zij allemaal goed verzorgd worden
en voldoende beweging en aandacht krijgen.
Wij hopen op veel begrip en ondersteuning van u. Door ons samen sterk te maken om verspreiding van het
virus te voorkomen, hoe eerder iedereen weer kan genieten van onze paarden.
U zult begrijpen dat het af gelasten van de lessen een grote impact heeft op ons als manege en zorgt voor een
onzekere periode. Om die reden vragen wij u om in deze crisisperiode de lesgelden wel te blijven betalen zodat
wij onze paarden kunnen blijven verzorgen. Op het moment dat u op onze manege kwam rijden hebben we
een lesovereenkomst met elkaar gesloten waarin we met u overeengekomen zijn dat het lesgeld verschuldigd
blijft bij dit soort calamiteiten (artikel 6.3*). Uiteraard staat in dezelfde lesovereenkomst (artikel 2.2**) dat u
het recht heeft om op te zeggen. Maar wij willen uiteraard veel liever dat u bij ons blijft paardrijden en ons
blijft steunen.
Met het team van PSC Stegeman zijn we aan het nadenken over activiteiten welke we voor u kunnen
organiseren na de coronacrisis. We zitten onder andere te denken aan les-inhaaldagen, ponykampen, bosritten
en andere activiteiten om de gemiste lessen enigszins te compenseren. Ideeën van jullie kant zijn hierbij van
harte welkom! De exacte invulling hopen we na de coronacrisis te kunnen bepalen.
Wij hopen op uw begrip en zijn uiteraard beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden, neem hiervoor
contact op met Martin Stegeman, via 06 51 344 370
Met vriendelijk groet,
Paardensportcentrum Stegeman
Bovenweg 20
8397GA De Blesse
Tel: 06 51 344 370
www.manege.frl
info@vanveulentotpaard.nl

*Artikel 6.3
Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor een reden dan ook door bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,
een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden met zich meebrengt, is restitutie van de overeengekomen les
(abonnement) niet mogelijk blijft de klant betaling van de les verschuldigd, gedurende de in artikel 2.1 overeengekomen
periode, tenzij anders is overeengekomen. Indien de paarden in eigendom zijn van het ruitersportcentrum is de lesgever te
allen tijde bevoegd om te bepalen of lessen doorgang kunnen vinden.
**Artikel 2.2
Opzeggen dient schriftelijk te geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

