LEDENVOORDEEL
€30,korting

BEAUTIFUL
BOOTS

Gloednieuw in de collectie van Mondoni,
exclusief verkrijgbaar bij Divoza Horseworld,
zijn deze verfijnde en soepele leren rijlaarzen!
Model ‘Sunderland’ is een gladleren laars met
een eigentijdse look en een mooie slanke
rechte neus. Uitgevoerd met een rits aan de
achterzijde omgeven met elastiek en voorzien
van een leren flap bij de hak ter bescherming
van de rits. Nu exclusief voor KNHS-leden
verkrijgbaar met maar liefst 30 euro korting van
€ 179,- voor € 149,-! Shop deze laarzen bij de
megastores van Divoza Horseworld of op
www.divoza.com tegen inlevering van deze
bon of met de online kortingscode KNHS15SU.
Geldig van 1 t/m 30 april 2015 zolang de voorraad
strekt en niet geldig in combinatie met andere acties
of bonnen. Maximaal 1 bon per klant, online
maximaal 1 keer te gebruiken.

ONTDEK
FRIESLAND
MET 30%
KORTING

Genieten van een weekend, midweek
of een langere vakantie in eigen land?
Beach Resort Makkum is een prachtig
vakantiepark aan het Friese IJsselmeerstrand met bungalows, luxe villa’s en
appartementen. In het aangrenzende
natuurgebied kun je heerlijk wandelen,
fietsen en paardrijden. KNHS-leden krijgen
nu 30% korting op de huurprijs van de
geselecteerde vakantiewoningen. Boek
via www.makkumbeach.nl/ebenefit
en profiteer ook van € 5,- korting op de
reserveringskosten. Vermeld bij je boeking
de actiecode: FME.
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20% KORTING
OP EQUILINE-ZADELDEK
De zadeldekken Octagon en Quadro van Equiline hebben
een uitstekend ademend vermogen en zijn zeer shock
absorberend. KNHS-leden profiteren van een speciale
kortingsactie van 20% op beide modellen en betalen in
de maand april geen € 49,90 maar slechts € 39,90! Het
verfraaien met individuele koorden of strasapplicaties
(tegen meerprijs) behoort tot de mogelijkheden. Bestellen
of samenstellen kan via www.welfarehorse.weebly.com
met de code EQUILINE2015 voor de korting.

€25,korting

ACTIE VAN DE
MAAND!
25% KORTING OP
LEDERONDERHOUD
Onderhoud van je harnachement is natuurlijk
belangrijk. In de gehele maand april ontvang je
bij alle Welkoopwinkels maar liefst 25% korting
op al het lederonderhoud en -verzorging. Kies uit
ons brede assortiment dressing, olie, zeep of vet.
Niet geldig in combinatie met andere acties en
alleen geldig in combinatie met de bon.

KORTING OP PRAKTIJKDAGEN E-QUINE.COM
Wil je meer leren over veilig trailerladen, hoe je je paard (en jezelf) meer
zelfvertrouwen geeft of weten waarom je paard reageert zoals hij doet?
Volg dan een praktijkdag bij e-quine.com onder leiding van Annemarie
van der Toorn. Je kunt kiezen uit onder andere de volgende praktijkdagen: 2
mei Veilig Trailerladen, 9 mei Grondwerk, 22 mei Schrik- en obstakeltraining
in Harlingen, 30 mei Schrik- en obstakeltraining, 31 mei Communicatie I. Ga
naar www.e-quine.com/praktijkdagen en vul bij het afrekenen de code
PR15ZO in.

WIN HET BOEK
‘DE TROUWE PONY’
‘De trouwe pony’ is alweer het achtste
deel over de pony’s van De Zonnehoeve!
De boeken van auteur Gertrud Jetten zijn
geschreven vanuit de pony’s. Zepraten
met elkaar, maken grapjes en helpen
elkaar. Dit deel gaat over de Connemara
merrie Bobby. Wil jij dit boek graag
lezen? Wij verloten zeven exemplaren
van ‘De trouwe pony’. Mail om kans te
maken je gegevens naar cms@knhs.nl
en wie weet ben jij een van de winnaars!
Meer weten over de boeken? Kijk op
www.gertrudjetten.nl.

MEER AANBIEDINGEN

Er zijn nog meer interessante acties waar KNHS-leden, onder wie Ruiterpaspoorthouders, gebruik van kunnen maken. Kijk voor meer informatie en een overzicht
van alle ledenacties op www.knhs.nl/ledenvoordeel.
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