Tarieven
Zadelpasservice
Zadelpasconsult
€ 85,Volledig consult bestaande uit: controle van rug paard; controle van het huidige zadel en pasvormadvies;
naslagformulier met daarop alle bevindingen en adviezen. Bijvullen van het zadel ter plaatse/aanpassen
onderlegger/aanpassen verwisselbare boom is inbegrepen in de consultprijs. Indien nodig passen nieuwe of
tweedehands zadels mogelijk. Excl voorrijkosten.
Controle consult
€ 67,50
Enkel mogelijk als opvolgconsult (zelfde paard en zelfde zadel) en als het laatste consult niet langer dan 13
maanden geleden is. Bestaande uit controle van rug van het paard; controle huidige zadel en pasvormadvies,
bijvullen zadel indien nodig. Excl voorrijkosten.
Leenzadel
€ 150,Mogelijk om de tijd te overbruggen tot levering nieuw zadel. Alleen mogelijk indien er een passend leenzadel
beschikbaar is.
Consult (bestaande/nieuwe klanten)
€ 30,-/ € 45,Consult/advies zonder bijvullen of aanpassingen aan het zadel.
Let op: consult kosten vervallen bij aanschaf van een nieuw zadel vanaf € 2300,-. Bij de aankoop van een nieuw
zadel vanaf 1800,- is een nacontrole inbegrepen (excl. voorrijkosten, binnen 8 weken na aankoop van het zadel.
Na deze periode brengen wij de kosten voor een controle consult in rekening).

Zadelmakerij
Bijvullen zadel
40,Voor/midden/achter, exclusief kosten eventueel stikken voorkant om beter te kunnen vullen. Alleen in
combinatie met een consult.
Boom op maat maken
€ 25,-/45,- (incl. opnieuw stikken voorkant)
Door middel van pers, gebeurt op locatie, exclusief eventuele kosten opnieuw stikken zadel. Alleen in
combinatie met een consult.
Stikken voor/achterkant zadel
€ 25,Kan op locatie gedaan worden
Singelstoten
€ 22,50 p/s; per 4 € 80,Kan op locatie gedaan worden, exclusief eventuele kosten voorkant los maken om singelstoten te bevestigen.
Opnieuw vullen zadel
€ 225,-/ € 250,- (incl. lining)
Vulling compleet vervangen door nieuwe wol, inclusief afpassen en inclusief nacontrole binnen 8 weken.
Ombouwen singelsysteem
€ 225,Naar V-webb en poinstrap
Rapportage t.b.v. verzekering/rechtsbijstand
€ 50,- per paard/zadel
Naar aanleiding van bevindingen tijdens het consult. Exclusief kosten consult en eventuele voorrijkosten.
Repareren scheurtjes in zadel
vanaf € 15,Vastzetten stiksels zadel en hoofdstel
vanaf € 7,50
Alle tarieven zijn incl. BTW en excl. voorrijkosten
Voorrijkosten vanaf Rotterdam/Feyenoord
€0,35 per gereden KM – starttarief € 15,-

Prijslijst 2018: Equiritme behoudt zich te allen tijde het recht tot het doorvoeren van een wijziging in de
genoemde diensten en prijzen.

