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EQUIMANAGER hulplijn via LAPTOP 
Lidmaatschap aanvragen Gaverranch 
Stap 1: Account aanmaken of aanmelden 

 



Stap 2: klik op  

 

Stap 3: klik in de rechterbovenhoek nogmaals op  

 

Stap 4: kies in het menu aan de linkerkant  onder “navigaKe”  

 



Stap 5: vul uw gegevens aan door op  te drukken 

 

Stap 6: maak uw profiel compleet en druk ter bevesKging op  

 



Stap 7: navigeer (opnieuw) naar  zoals in stap 4 en kies het lidmaatschap 

dat u wenst te kopen onder   

 

Uitleg verzekeringen 
Lidmaatschap 2022 met verzekering clubac8viteiten 

C verzekering - 60 euro 

Het lidmaatschap van onze club voor het kalenderjaar 2022. Hiermee kan u gebruik maken van de 
verschillende voordeeltarieven.  

Hierbij zit ook een verzekering voor de beoefening van de paardensport ?jdens de clubac?viteiten 
(kampen, lessen en begeleide wandelingen). 

Lidmaatschap 2022 individuele- en clubac8viteiten 

Verzekering CI - 75 euro 

Het lidmaatschap van onze club voor het kalenderjaar 2022. Hiermee kan u gebruik maken van de 
verschillende voordeeltarieven.  

Hierbij zit ook een verzekering voor de beoefening van de paardensport ?jdens zowel clubac?viteiten 
(kampen, lessen en begeleide wandelingen) als individuele ac?viteiten (niet-begeleide wandelingen, 
vrij rijden in de piste, thuis paardrijden, paard alleen verzorgen, ...). 



Stap 8: Door naast het gewenste lidmaatschap bij  in te vullen en 

vervolgens op  te klikken voeg je het lidmaatschap toe aan je mandje 

 

Stap 9: kies bij  via het pijltje de persoon aan wie u het lidmaatschap 

wilt toewijzen en klik om te bevesKgen op   

 

Stap 10: het lidmaatschap is toegevoegd aan uw winkelwagen, klik op 

 

 



Stap 11: de bestelling afronden, kies een betalingsopKe door op het pijltje te klikken 

 en bevesKg door op  te klikken 

 

Stap 12: rond de bestelling af door op de door u gekozen betalingswijze, als alles 
gelukt is, krijgt u een bevesKgingsmail van de aankoop 

 



LesKckets kopen 
Stap 1: Account aanmaken of aanmelden 

 



Stap 2: klik op  

 

Stap 3: klik in de rechterbovenhoek nogmaals op  

 

Stap 4: kies in het menu aan de linkerkant  onder “navigaKe”  

 



Stap 5: kies welke Kckets u wilt bestellen en hoeveel  
!!!OPGELET: U kan “groepsles lid”-:ckets kopen, wanneer u nog niet ingeschreven 
bent als lid in equimanager, MAAR u zal deze NIET kunnen gebruiken alvorens u lid 
bent!!!  

 

Uitleg lessen (kort) 
• Miniclub 

De lessen duren een half uur en zijn de ideale springplank naar de groepslessen. De les gaat 
door op zaterdag van 10u30 - 11u00 en zondag van 12u00 tot 12u30. Let wel, zeker vooraf 
reserveren (max. 8 personen). U dient op voorhand uw plaatsje te reserveren. Aanmelden in 
de bar, minstens 30minuten voor aanvang van de les.  
We verwachten hier (nog) geen volledige ruiteruitrusAng. Zorg voor een comfortabele 
(sport)broek, rubberen laarzen of sportschoenen en lange kousen. Breng bij voorkeur een 
eigen ruiterhelm mee    

• Pony Club  
Voor de kinderen die de ponyclub ontgroeid zijn maar nog niet in staat zijn een volledig uur 
te rijden. In de miniclub kunnen ze de overgang maken naar de groepsles. Met behulp van de 
professionele ondersteuning van de lesgevers krijgt elk kind de kans om op zijn of haar tempo 
door te stromen.     

• Groepsles lid, manegepaard 

o Enkel leden  van de Gaverranch via Equimanager kunnen hiervoor inschrijven 

o (een account hebben is niet hetzelfde als lid zijn, zie deel ‘lidmaatschap aanvragen’) 

• Groepsles niet lid, manegepaard 

• Groepsles lid, eigen paard 

o Eigen paard of halve stal verplicht bij het aanduiden van dit Acket 

o Enkel leden 

o (een account hebben is niet hetzelfde als lid zijn, zie deel ‘lidmaatschap aanvragen’) 

• Groepsles lid, eigen paard, gestald in Gaverranch 



o Eigen paard of halve stal verplicht bij het aanduiden van dit Acket  

o Enkel leden 

o (een account hebben is niet hetzelfde als lid zijn, zie deel ‘lidmaatschap aanvragen’) 

Stap 6: vul  in, u kan op hetzelfde moment meerdere Kckets kopen en 

klik op  

 

Stap 7: Klik door op  

 



Stap 8: de bestelling afronden, kies een betalingsopKe door op het pijltje te klikken 

 en bevesKg door op  te klikken 

 

Stap 9: rond de bestelling af door op de door u gekozen betalingswijze, als alles gelukt 
is, krijgt u een bevesKgingsmail van de aankoop !!!Opgepast u moet nog een les 
boeken!!! (Ga hiervoor naar stap 4 van “Les boeken”) 



Les boeken 
Stap 1: Account aanmaken of aanmelden 

 



Stap 2: klik op  

 

Stap 3: klik in de rechterbovenhoek nogmaals op  

 

Stap 4: kies in het menu aan de linkerkant  onder “navigaKe” 

 



Stap 5: Klik op  

 

Uitleg pagina 

 

NavigaAemenu  Inschrijven of uw inschrijvingen bekijken Uw beschikbare lesAckets 

Met de pijltjes kan u navigeren doorheen de weken 

Stap 6: selecteer de lessoort door te klikken op de les waarin u wil inschrijven 

 



Stap 7: duid aan welk Kcket , via de pijl rechts in het 
kader, u wil kopen of gebruiken; wie u wil inschrijven   en 
voor welke les(sen) u die persoon wilt inschrijven door het hokje links van de les aan 
te duiden  

 

 

Stap 8: klik op  om de bestelling af te ronden, wanneer u nog een Kcket 
moet aankopen, wordt u naar uw winkelwagen omgeleid kies uw betalingsopKe 

  en bevesKg door op  te klikken 

 



Stap 9: wanneer uw boeking gelukt is krijgt u volgend scherm te zien en ontvangt u 
een bevesKgingsmail 

 

Stap 10: om uw inschrijvingen te bekijken klikt u op  

in het tablad  (zie stap 4 en 5). Wilt u uw les annuleren (min 24u op 

voorhand) kan dit hier door op  te klikken en vervolgens bij de pop-up op 

  

 

 

Bij een Ajdige annulaAe wordt uw Acket terug beschikbaar, u kan deze terug vinden op het tablad 
“lessen” (zie stap 5) 



Heea u nog vragen die wij niet beschreven hebben? 

Klik op  onder “hulp nodig?” in het menu aan de linkerkant van 
uw scherm of contacteer ons! 
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