Organisatie lessen september 2020

Vanaf dinsdag 1 september:
•
•
•

Pony’s & Paarden op vakantie -> geen lessen tem donderdag 3 september
De lessen van de eerste week van vrijdag 4 september tem donderdag 10 september worden ingepland in
het online systeem van Equclub. Je kan dit controleren in je account bij gereserveerde lessen.
Je gereserveerde les moet steeds online geboekt en betaald worden.
Dit kan vanaf maandag 31 augustus

Vanaf vrijdag 4 september:
•
•
•
•
•
•

Herstart lessen
Iedereen komt rijden in zijn/haar les van vóór Corona
Op je account in Equclub kan je zien voor welke les je gereserveerd staat.
Jij kan dan altijd je gereserveerde les boeken ondanks het aantal van de les op nul staat
Werd je niet gereserveerd & behoor je tot die les, schrijf jezelf dan online in
Er wordt voor laatste maal per les betaald, nadien met online abonnement = beurtenkaart
Astrid Lauwers en Amber Celis zijn aanwezig om informatie te geven.

Vanaf 11 september:
•
•
•
•
•
•
•
•

Start nieuw programma met aangepaste niveaus en nieuwe beginnerslessen
Meeste lessen blijven op hetzelfde uur met aangepast niveau
Bij eventuele wijziging van dag en uur van je les, wordt je persoonlijk verwittigd
Lessen worden opnieuw gereserveerd en moeten nog bevestigd en betaald worden.
Alleen wijziging na overleg
Lessen worden ingepland 7 & 8 september, iedereen wordt in zijn les gereserveerd.
Vanaf donderdag 10 september kan je boeken en betalen
Verplicht online betaling met beurtenkaart
Lessenkaartje breng je mee. De beurten die je nog tegoed hebt door de Corona maatregelen worden
nagezien en geregeld.

Vanaf 1 oktober:
•
•

Definitieve verdeling komt online (verdeling tot eind januari)
Alle lessen tem 31/1/21 komen online

Info online abonnement
•
•
•
•
•
•
•

In Equclub spreken we van beurtenkaart = abonnement
Beurtenkaart bestaat uit 10 lesbeurten
Prijs €160 voor manegeruiters, eigenaars €70
Geldigheidsduur is 4 maand
Betaling beurtenkaart gebeurt via online systeem met Bancontact
Annulatie van een les langer dan 24u vóór aanvang van de les, komt je beurt terug op je beurtenkaart,
minder dan 24u verliest je de lesbeurt
Vanaf donderdag 10 september gaat aankoop van beurtenkaart van start

