
                                                                       
 
 

Bonus att beräkna! 
 
Mälarhöjdens Ridskola ger upp till 10 % av vad du har betalt under 
föregående säsong som bonus!  
  
För att hålla nere kostnaderna för dig men samtidigt uppmuntra till mer tid i sadeln har 
ridskolan en återbäringsmetod där dina/ familjens avgifter för gruppridning, 
privatlektioner, interna klubbtävlingar och olika kortkurser som ridskolan anordnar alla 
är bonusgrundande. Detta gäller samtaget för alla som är skrivna på samma adress. 
Bonusen dras sedan på en av dina/familjens fakturor gällande den kommande 
säsongen. Den betalas inte ut kontant och gäller heller inte om du ev. inte rider kvar hos 
oss. 
  
Inför varje ny ridsäsong presenterar ridskolan gällande bonustabell. Varje hushåll håller 
själv reda på och spar kvittenser för gjorda betalningar till ridskolan. I god tid inför 
nästkommande ridsäsong skickas redovisningen av gjorda betalningar till ridskolan, 
dock senast 30 augusti. OBS: Maila in uppgifterna till ridskolans speciella 
mailadress bonus@hars.info  
  
Bonusmöjligheten är ytterligare ett komplement till ridskolans andra rabattsystem: 
helårs-, halvårs- eller halvterminsrabatt. 
Lägre avgifter för junior jämfört med senior. 
Lägre avgift om du har möjlighet att rida i dagtid, vilket är före kl 17 vardagar.  
  
Viktigt att känna till för att erhålla bonus!  

 Avgiften är endast bonusgrundande om den har betalats senast till respektive 
förfallodatum. 

 Bonusgrundande är endast de avgifter du redovisar med belopp, betaldatum, vem 
den avser och vad den avser. 

 Avgifterna är endast bonusgrundande om redovisningen mailas in senast 30 augusti. 
 Avgifterna är endast bonusgrundande om redovisningen mailas till bonus@hars.info 

(Presentkort som köps av och/eller ges till någon utomstående adressboende är ej 
bonusgrundande) 
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Din kommande bonus grundar sig på de avgifter du har betalt som avser den gångna 
säsongens avgifter 13/8 2018 – 11/8 2019. 
  
>27000 kr ger 2% i bonus 
>37800 kr ger 3 % i bonus 
>44200 kr ger 5 % i bonus 
>52300 kr ger 6 % i bonus 
>62100 kr ger 8 % i bonus 
>69600 kr ger 10 % i bonus 
  
  
Har du bonus att erhålla! Avvakta med att betala din/ en av familjens fakturor tills du 
har fått bonusen bekräftad via mail, även om förfallodatumet är passerat. Du har sedan 
10 dagar på dig att betala fakturan minus bonusbeloppet. Dra inte själv av 
bonusbeloppet utan att först fått en bekräftelse. 
  
  

Välkommen med din redovisning 

 


