Information om bokning och avgifter i ridhuset 2018-09-01Inackorderade i stallet får använda ridhuset gratis men bokningsavgiften gäller om man
vill boka ridhuset.
Övriga gäster är välkomna att komma och rida (om inte ridhuset är bokat) vardagar från kl
08.00 – 22.00 och helger från kl. 08.00 - 22.00 -se ridhuskalendern. Givetvis under
förutsättning att du betalar avgift enligt nedan.
Priser (inklusive moms)
1500 kr Helår
+150 kr för häst nr 2, 3, etc
900 kr Halvår
+150 kr för häst nr 2, 3, etc
500 kr kvartal (ex 1 jan – 31/3)
+150 kr/kvartal för häst nr 2, 3 etc
Enstaka ggr

100 kr / timme

Hyra ridhuset

150 kr / timme (vardag och helg).

Heldag helg

1000 kr (ex. mellan kl 9-21)

All ridning ska vara avtalad innan gästen använder ridhuset.
Alla avgifter betalas mot faktura. OBS! meddela din ankomst till
info@gamlebygymnasiet.nu och lämna uppgift om namn/företagsnamn,
org.nr/personnummer adress och faktureringsadress. Det går även bra att swisha avgiften
till 123 617 15 08 (skriv ”ridhus gby” och datum)
Bokning av ridhus – görs senast 24 timmar före avsedd tid, detta pga hänsyn till
våra elever samt gäster med ridhuskort.
Avbokning ridhus - görs kostnadsfritt upp till 12 timmar före bokad tid. Därefter utgår
en avgift på 100 kr på vardagar och 300 kr för helgdag.

Ansvar- den som bokar ridhuset, ansvarar för att det är mockat och att anläggningen
lämnas i ett gott skick efteråt. Eventuella skador som uppkommit på anläggningen i
samband med hyrestillfället åligger hyresgästen att ersätta. All ridning sker på egen risk.
Ryttaren/hyresgästen ansvarar själv för att ha fullgott försäkringsskydd.
Rida för tränare
Boka ridhuset. Avgiften för bokning ridhus gäller, se ovan.
Hoppning:
Boka Ridhuset.
Bokning av ridhuset görs på:
www. gamlebygymnasiet.nu/bokningar/ridhuset/ridhuskalender –där finns en
kalender via boka.se och du lägger själv enkelt in din bokning.
Välkomna!

