
Home

Manege Ruimzicht is AVG OK!
  

Manege Ruimzicht is weer helemaal open voor haar ruiters en gasten.

Wij reserveren graag tijd voor u als u meer informatie wilt over de lessen e.d.
U kunt dan het beste een e-mailtje sturen om een afspraak te maken om eens langs te komen
op de manege.

MAIL HIER voor een afspraak als u langs wilt komen op de manege voor informatie.

  

Welkom bij manege Ruimzicht! 

  

 (onze website is aan vernieuwing toe, daar zijn wij hard mee bezig.
 U kunt de website gebruiken maar ze zal niet perfect meer zijn)

  

 Manege Ruimzicht is een manegebedrijf dat in 2000 een geheel nieuwe
 accommodatie gebouwd   heeft in Arnhem-zuid, 
 aan de rand van het Zeeg-bos en op de grens   met Huissen, gemeente Lingewaard.
 Het is een groot hippisch centrum, aangesloten bij de   Federatie van Nederlandse
Ruitersportcentra 
 ( FNRS ) en is door de branche   organisatie ingedeeld in de categorie met 4 sterren.

 Tevens   hebben wij als manegebedrijf van de SVP  een   veiligheidscertificaat verkregen.
 Dit houdt in dat wij op een   verantwoorde wijze omgaan met mens en dier en op een goede,
 veilige   manier lesgeven. Op deze manier proberen wij ook onze klanten te   benaderen. 
 Veiligheid en verantwoord paardrijden staat bij ons dan   ook hoog in het vaandel. 
 Een vast team medewerkers zorgt er voor 
 dat ruiter en paard zich thuis voelen bij manege   Ruimzicht.

        * een rijhal van 20 x 60 meter
    
    * een buitenbak van 20 x 40 meter   
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https://avg-ok.stichting-avg.nl/eab7369c-60a8-4c90-9bcd-c465b8095c6c
mailto:info@manegeruimzicht.nl
https://www.fnrs.nl/over-fnrs/de-organisatie
http://www.veiligpaardrijden.nl/
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    * een grote paddock   
    * zeventig stallen   
    * een ruime kantine met  keuken en terras  
    *   overnachting-faciliteiten  
    * ruime  parkeergelegenheid  
      

Op deze site kunt u lezen en zien wat manege Ruimzicht u te bieden   heeft 
 naast de gewone paardrijlessen. Daarnaast bevat deze site   gegevens over openingstijden,
 bereikbaarheid en telefoonnummers. 
 Zo   heeft u na het bekijken van de site een compleet beeld van manege   Ruimzicht!
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