HUISREGELS
Voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony’s en voor
veiligheid én paardenplezier voor ons allen, kent Marjan’s
Paardenschool een aantal huisregels. We rekenen op je medewerking!
Algemeen
* U bent te gast op het terrein van Marjan’s Paardenschool en wordt vriendelijk verzocht dit terrein zo schoon
mogelijk te houden en het liefst je afval mee naar huis te nemen.
* Toon respect voor alle mensen & dieren!
* Openingstijden pensionstal; 24 uur per dag en 7 dagen per week, dus doorlopend.
* Openingstijden Paardenschool; maandag – zaterdag van 10.00 – 18.00 uur & op zondag van 11.00 – 15.00 uur. Op
dinsdag zijn we gesloten!
* Aanwijzingen van instructeurs & lesassistenten dienen door iedereen opgevolgd te worden.
* Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden en te attenderen op
de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
* Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.
* De stalgangen & tuigruimte dienen netjes te zijn en vrij van obstakels. Harnachement, poetsspullen, gereedschap
e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.
* Het wisselen van harnachement is niet toegestaan, mits in overleg en dan geldt na gebruik weer terugbrengen in de
oorspronkelijk staat.
* Het gebruikte harnachement van iedere combinatie (ook van pensionklanten) dient goed onderhouden te zijn en
minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.
* Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven.
Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.
* Honden zijn welkom, mits aangelijnd.
* Op het gehele terrein geldt een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen.
* Ontlasting en urine van het paard in de poetsplaats dienen z.s.m. opgeruimd te worden, in de rijbaan dient
ontlasting direct opgeruimd te worden
* Paarden en pony’s dienen buiten de weide/loopstal te worden gepoetst en te worden opgezadeld.
* Schade en vernielingen, toegebracht, dienen vergoed te worden aan de eigenaar of aan de accommodatiehouder.
* Men is aanwezig op het terrein van Marjan’s Paardenschool, in de gebouwen e.d. en neemt deel aan activiteiten en
lessen op EIGEN RISICO! De accommodatiehouder stelt zich onder geen beding aansprakelijk voor mogelijke
ongevallen, vermissing, diefstal en/of materiële schade. Tevens is parkeren is ook op eigen risico.
* Kinderen rijden bij ons vanaf 4 jaar.
* De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze
huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.
* Soms zijn er kinderen die willen meelopen met beginnende ruiters. Dit kunnen wij echter niet garanderen en wordt
niet door ons geregeld. Als ouder blijft u zelf verantwoordelijk voor het meelopen. Het is aan de instructeur om te
bepalen wanneer en in welke situatie een beginnende ruiter zonder bijloper mag rijden.
Omgang met paarden & pony’s
* We attenderen iedereen erop dat de staart en de manen van de paarden en pony's NIET geborsteld mogen worden.
Eventueel mag je alleen met je handen stro verwijderen;
* Paarden & pony’s mogen niet gevoerd worden zonder overleg, ook geen snoepjes of fruit!
* Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of
afzadelen als dit onder toezicht van lesassistenten gebeurt.
* Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende
kennis en ervaring hebben en de accommodatiehouder hiermee heeft ingestemd.
* Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap met geldend keurmerk en
rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.
* Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels 1 in acht genomen te worden.
* Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.
* De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur.
* Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.
* Alle ruiters die een buitenrit gaan maken moeten dit melden en neem je mobiele telefoon mee! Bij terugkomst graag
weer melden.
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Mocht je niet weten wat de rijbaanregels inhouden, geef dit dan aan!
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