Huisregels
voor ruiters, menners, medewerkers, vrijwilligers, leveranciers, eigenaren van paarden en
bezoekers
Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijdplezier 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:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Toegang tot de accommodatie is dagelijks vanaf 06.00 uur toegestaan. De accommodatie dient binnen
1 uur na de laatste les doch uiterlijk om 24.00 uur te worden verlaten. Het bestuur kan hiervan
ontheffing verlenen.
Personen die met een paard in de maneges bezig zijn, mogen op geen enkele wijze gestoord of
gehinderd worden. Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
Tijdens lessen en terwijl er anderszins gebruikers rijden, dient rond en in de nabijheid van de
rijbaan/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 die leden die daar een paard hebben gestald en hun eventuele
eigenaar.
Er mag in de rijbaan/rijbanen, te paard en in de foyer niet worden gerookt.
Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan op het terrein. In de gebouwen en de buitenbak is het
verboden voor honden.
Houdt de maneges en het terrein schoon, gooi koffiebekertjes en ander afval in de container en ruim na
het uit- en inladen van paarden gemorste stro c.q. mest op.
Aanwijzingen van het bestuur of van medewerkers dienen door iedereen te worden opgevolgd.

Voor iedere ruiter geldt:
•

Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht:
1. Gebruik te maken van een goed en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels. De stijgbeugels en
de stijgbeugelriemen dienen vrij aan een scharnierende bevestigingshaak van het zadel te hangen.
De bevestigingshaak dient een hoek van 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.
2. Rijlaarzen of jodpuhrs 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.
3. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van een CE en EN 1384markering te dragen.
4. De rijbaanregels in acht te nemen.

•

Tijdens het rijden in de accommodatie is de menner verplicht:
1. Gebruik te maken van:
• een geschikt en veilig tuig
• een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van:
- goed functionerende remmen op tenminste de achteras
- de juiste verlichting en reflectoren e.e.a. volgens het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens
- een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien (alleen bij vierwielige
voertuigen)
2. De rijbaanregels in acht te nemen.

•

Ruiters en menners is het tijdens het rijden in/op de accommodatie niet toegestaan grote, uitstekende
en/of loshangende sierraden en losse kleding te dragen.

