Reglement pensionpaarden/pony’s
Vrij gebruik van binnen- en buitenbak, longeerbak en stapmolen op de vrije uren.
Na het rijden verplicht mest verwijderen in de daarvoor bestemde bakken.
Gratis mee rijden in de manegelessen exclusief de springlessen is toegestaan na afspraak met
de instructeur/instructrice.
Tijdens het rijden is het dragen van een cap verplicht.
Meerijden in manegelessen alleen toegestaan vanaf aanvang van de les in overleg.
Poetsplaatsen, spuitplaatsen en stalgang schoon achterlaten na gebruik.
Dekens en sjabrakken opruimen, niet voor de stal of op de kast laten slingeren.
Voer en strooisel wordt door manege verzorgd.
Hebt u klachten…. Meld deze dan bij de directie.
Paarden en pony’s kunnen in een groep naar de wei: ‘s morgens van 10.00 tot 13.30 uur, ’s
middags van 13.30 tot 17.00 uur of ’s avonds vanaf 17.00 uur. Indien gewenst kunnen wij uw
pony of paard ook voor u buiten in de wei of in de stapmolen zetten. Dit verzorgen we
van maandag tot en met vrijdag, in het weekend of op feestdagen dient u dit zelf te regelen.
De extra kosten hiervoor zijn € 25,00 per maand, hierbij worden er geen dekens op- of
afgedaan. Wilt u dit wel, dan komen er extra kosten bij.
Na weidegang van uw paard of pony en/of na gebruik van de stapmolen poort(en) sluiten.
Het gebruik van alle faciliteiten van de manege geschied geheel op eigen risico.
Het meebrengen van een eigen instructeur is toegestaan echter bent u dan wel bak-huur
verschuldigd (melden aan de bar).
Als u op wedstrijd gaat en hooi in een hooinet wilt i.p.v. in de box, graag een dag vooraf
doorgeven, dan wordt deze gevuld en voor de box geplaatst. Wilt u een pak hooi of
houtvezels kopen dan kunt u dit in de kantine vooraf afrekenen, u ontvangt een kaartje voor
een pak hooi of houtvezels.
Op maandag is de kantine gesloten. De stallen en rijhallen zijn wel beschikbaar om te rijden
en paarden/pony’s te verzorgen.
 Opzegtermijn pensionpaard of -pony: 1 maand.

Nieuws over Identificatie en registratie.
Actueel: Paspoort bij het Paard
Het originele paspoort moet altijd bij het paard zijn, ook als het paard niet bij de eigenaar zelf
gestald is, maar bijvoorbeeld in een pensionstal. Dit mag geen kopie zijn. Het originele paspoort
kan bijvoorbeeld in een kluisje of in de zadelkast op de pensionstal bewaard worden. Het paspoort
is overigens geen bewijs van eigendom. Ook is het verstandig om schriftelijk vast te leggen op
welke datum het paspoort van een bepaald paard is overhandigd aan de pensionstalhouder. Zowel
de eigenaar van het paard, die het paspoort afgeeft als degene die het in ontvangst neemt,
ondertekenen deze verklaring.
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