HUISREGELS VOOR RUITERS, PUBLIEK
EN EIGENAREN VAN PAARDEN

Ten behoeve van veiligheid én paardrij-plezier voor ons allen kennen wij
voor onze accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op uw
medewerking bij de naleving van deze regels.
Voor iedereen geldt:


Een



Tijdens de lessen en terwijl er anderszins ruiters rijden dient rond en in
nabijheid van de rijbanen rust te heersen.



Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de
gang van zaken in de lessen bemoeien.



De stallen zijn slechts toegankelijk voor diegene die daar een paard hebben
gestald en hun eventuele eigenaar.



Er mag in de stallen en te paard niet gerookt worden.



Aanwijzingen van de ondernemer, stalpersoneel en instructeurs dienen door
iedereen opgevolgd te worden.
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Voor iedere ruiter geldt:


Gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruimzittende
stijgbeugels. De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen dienen vrij aan een
scharnierende bevestigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak
dient een hoek van ongeveer 45 graden te hebben. Voor beoefenaren van de
reiningsport geldt uitsluitend dat de stijgbeugels een vrije ruimte van
tenminste 1 cm. aan beide zijden van de voet moeten hebben.



De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de
instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de
verschillende lessen.



Rijlaarzen of jophurs te dragen of stevige schoenen met een gladde
doorlopende zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De
schoenen moeten ruim in de stijgbeugels passen.



Een goedpassende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de
CE en EN-1384 markering, te dragen.



De rijbaanregels in acht te nemen.



Absolute beginners volgen minimaal twee longeer- of privélessen.

Voor eigenaren van een paard of pony geldt bovendien:


De stallen zijn – behoudens noodsituaties – slechts toegankelijk voor de ruiter
die zijn paard daar heeft gestald, zijn gezinsleden, de eigenaar van het paard,
dierenartsen, hoefsmeden, de ondernemer en de door de ondernemer
aangewezen personen.



Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen
e.d. mogen niet in de gangen staan/hangen.



Er mag in de stallen en de stalgangen niet worden gerookt.

Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn
en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.

