PAUKESPAN
PLUS ABONNEMENT

Vanaf september 2021 kun je op PaukesPan een Plus abonnement nemen. Ben
jij extra gemotiveerd om heel veel over (IJslandse) paarden te leren en je rijtechnisch te ontwikkelen? Dan is het PaukesPan Plus Abonnement wat voor jou!
Wat houdt het abonnement in?

Wekelijks heb je les in een groepje. Dan is niet alle aandacht voor jou. Je gaat minder snel vooruit dan als je
bijvoorbeeld een privéles krijgt. Met het PaukesPan Plus Abobnnement krijg je eens per maand (in principe
de laatste zondag van de maand) een privéles of een dagcursus. Dit is afhankelijk van het aantal
deelnemers.
Video

Naast de wekelijkse groepsles (maximaal vijf ruiters) krijg je ook elke week een korte video toegestuurd
met vragen waarmee jij je theoretische kennis kunt bijspijkeren. Elke maand behandelen we een ander
thema. Die thema’s worden aan het begin van het seizoen bekend gemaakt. Voorbeelden van de thema’s
zijn: paardengedrag, verzorging, een- of meerdere rij-technische onderwerpen (aanleuning, houding en zit)
de gangen… Enzovoort. Met de korte video’s van PaukesPan weet je ook zeker dat jouw kind de juiste
informatie krijgt. Want er is zo veel te leren over paarden!
Wat heb je nodig?

Voor het Plus Abonnement heb je niets meer nodig dan wat je in de groepsles gebruikt. Voor het volgen
van de video’s en bijbehorende vragen, heb je een computer nodig. Je eigen PaukesPan schriftje krijg je
gratis bij het afnemen van een abonnement.
En wat zijn de kosten?

Je kunt een Plus abonnement alleen afsluiten voor een seizoen (september t/m juni). De kosten bedragen
€ 119,- per maand.
- 4 groepslessen à € 18,50 = € 74,00
- 4 video’s à € 5,00 = € 20,00 (normaal € 6,00 per video)
- 1 privéles of cursusdag à € 25,00 (normaal € 35,00)
- 1 gratis PaukesPan schrift
Als de groepsles door slecht weer of andere omstandigheden moet worden afgezegd bestaat er voor Plus
Abonnementhouders de mogelijkheid de les in te halen op een ander tijdstip.

Alleen video’s?

Wil je alleen de video’s ontvangen? Dat kan ook, maar uitsluitend per maand omdat de video’s zijn
opgebouwd in een serie van vier. Per video betaal je bij dit Video Abonnement € 6,00 per video en
maandelijks € 24,00.
Interesse?

Heb je interesse maar eerst nog vragen? Bel me gerust! Het nummer is: +31 (0) 6 12287245.
Aanmelden?

Aanmelden voor het Plus Abonnement of het Video abonnement kan door een email te sturen aan:
info@paukespan.nl
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