Richtlijnen en stalregels
ALGEMEEN
Bij de overeengekomen pensionprijs zit inbegrepen:
• stalhuur
• gebruik van faciliteiten zoals de poetsplaats, buitenbak, longeerkraal, paddock en
springmateriaal. (alle buiten faciliteiten zijn bruikbaar indien het weer dit toelaat).
• weidegang (indien weer het toelaat)
• goede kwaliteit ruwvoer
• goede kwaliteit krachtvoer
• eigen zadelkast
De klant mag zonder toestemming van de pensionstalhouder geen activiteiten verrichten en
of gebruik maken van de faciliteiten wanneer hier commerciële doeleinden aan ten
grondslag liggen.
De pensionstalhouder verplicht zich naar eer en geweten zorg te dragen voor het welzijn van
paard/ pony en de gemaakte afspraken rond verzorging, stalling e.d. na te komen.
De pensionstalhouder is gerechtigd om de eerder overeengekomen pensionprijs te
verhogen, echter niet zonder aanzegging vooraf aan de klant. De klant heeft dan het recht
om per de eerst volgende kalendermaand de overeenkomst op te zeggen.
De pensionstalhouder is gerechtigd om zonder reden van opgaaf de huisregels te wijzigen
en/of aan te vullen.
PAARDENPASPOORT
De klant verplicht zich het paspoort behorende bij de in deze overeenkomst genoemde
paard/ pony gedurende de contractperiode achter te laten bij de pensionstalhouder. Ook zal
de genoemde pony/ paard geregistreerd moeten worden in het I & R systeem dit word
gedaan door de pensionstalhouder.
ZADELKAST EN ZADELKAMER
De klant krijgt gedurende de looptijd van de overeenkomst een zadelkast ter beschikking.
Eigendommen van de klant behoren uitsluitend in deze kast te worden opgeborgen. Het is
niet toegestaan om spullen voor de kasten te plaatsen. Het plaatsen van losse (andere)
kasten is ook niet toegestaan. De klant zorgt zelf voor een slot op de kast en is zelf
verantwoordelijk voor het afsluiten van de zadelkast. Een reservesleutel afgeven bij de
pensionstalhouder is mogelijk en zal alleen in uiterste nood door de pensionstalhouder op
verzoek van de klant worden gebruikt. Er is een mogelijkheid om een voer ton te stallen met
eigen brokken in de daarvoor bestemde voerkast. Elke paardenhouder mag maximaal twee
voertonnen bij ons in de kast stallen. Daarnaast mag er gebruik worden gemaakt van het
dekenrek voor het ophangen van dekens en sjabrakken, voor elk paard is er door de
pensionstalhouder toegewezen hanger beschikbaar. Grote afval producten, denk bijv.
voerzakken/bakken dienen terug mee naar huis genomen te worden en niet bij ons weg
gegooid te worden, klein afval mag bij ons wel in de prullenbakken gegooid worden.
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LEVERING VAN VOER EN VOEDING
De pensionstalhouder levert aan de klant eerste kwaliteit ruwvoer, daarnaast bied de
pensionstalhouder kwaliteitsvol krachtvoer aan. In overleg kan de hoeveelheid krachtvoer
worden afgesproken. Tevens is het mogelijk eigen brok aan te leveren aan de
pensionstalhouder en mag worden klaar gezet in kleine bakjes op de daarvoor bestemde
planken in de kast. Alleen pensionstalhouder en toegewezen personeel draagt zorg aan het
voeren van hooi/brok aan de paarden en pony’s.
HOEFSMID/VERZORGING
Het is mogelijk om je paard door pensionstalhouder mee te laten nemen naar de hoefsmid
bij ons op stal door onze eigen hoefsmid, opgeven hiervoor kan op het memobord in de
zadelkamer. De kosten hiervoor worden doorberekend naar de klant. Indien een eigen
hoefsmid gewenst is, dan dient de klant hier zelf zorg voor te dragen.
Alle paarden en pony’s staan bij ons in vol pension dit wil zeggen dat pensionstalhouder zorg
draagt voor het dagelijks voeren en de verzorging van de stallen. In de winter periode
worden de stallen drie keer peer week gemest en daarnaast worden de stallen dagelijks
voorzien van een schone laag stro. Zelf mesten word niet gewaardeerd en het is dan ook niet
toegestaan zelf stro te pakken.
De paarden/pony’s uit de binnen (loop)boxen worden dagelijks in de buitenpaddocks gezet.
Dit betekent dat de pensionstalhouder paard / pony dagelijks buiten zet en binnenhaalt
waarbij gebruik wordt gemaakt van de paddocks, mits de weersomstandigheden dit
toelaten, in de zomer periode geld dit voor de weidegang. De pensionstalhouder bepaalt de
duur waarop paard/ pony buiten staat.
De pensionstalhouder draagt geen zorg voor het opleggen of verwijderen van dekens en of
been bescherming, maar in overleg met een extra toeslag kan dit besproken worden.
De klant dient een standaard halster met een eenvoudig touw voor de stal te hangen, zodat
je paard gemakkelijk uit de stal gehaald kan worden.
Indien de klant aanvullende wensen heeft ten aanzien van het trainen, laten berijden of
longeren van paard/ pony, kan dit kenbaar worden gemaakt aan de pensionstalhouder.
Kosten hieraan verbonden zijn niet meegenomen in het stalgeld.
Het hebben van een bijrijder verzorger is toegestaan, wel dien je de bijrijder/verzorger voor
te stellen aan de pensionstalhouder en hanteren we de regel maximaal een
verzorger/bijrijder per paard.
MEDISCHE VERZORGING
De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid om zijn pony/paard jaarlijks te laten enten
tegen Influenza, Rhino en Droes. De staleigenaar verplicht de klant wel dat paard/ pony voor
aankomst de basis entingen voor Influenza, Rhino en Droes op orde heeft en wormvrij is.
In het voorjaar word er een gezamenlijk mestonderzoek gedaan en zo nodig ontwormt en in
het najaar ontwormen wij altijd preventief. Dit word georganiseerd door de staleigenaar, de
kosten hiervan worden doorberekend aan de klant en vallen buiten het stalgeld.
Indien paard/ pony tijdelijk medicijnen toegediend te krijgen kan dit in overleg worden
verzorgd door de pensionstalhouder, mits de medicijnen klaar staan en paard/ pony op stal
staat. Let op voor medische zorgen worden er extra kosten in rekening gebracht. Medicijnen
toedienen €2,-p.d. €12,50 p.w. Quarantaine box €50,- toeslag op het stalgeld p.m. De
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pensionstalhouder heeft het recht om in geval van nood (bijvoorbeeld bij ernstige
verwonding, ziekte) zonder voorkennis van de klant de hulp van de veearts in te roepen.
Bij een uitbraak van een of andere ernstig besmettelijke ziekte wordt de eigenaar verzocht
niet op het bedrijf te komen gedurende de herstel periode, dit om uitbraak elders te
voorkomen.
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZERKERING
Betreden van het terrein is op eigen risico, tevens de stalling van pony/paard.
De klant dient al zijn roerende zaken die op het terrein van de pensionstalhouder verblijven
zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade.
De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door pony/paard
aan derden op het terrein van de pensionstalhouder en/ of aan de faciliteiten, paardenbox,
poetsplaats, buitenbak, longeerkraal, paddock en springmateriaal.
Pensionstalhouder inclusief stal medewerkers die daar (vrijwillig) werken, zijn niet
aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen. Dit geld ook
voor bezoek dat zich op ons terrein bevind voor paard/pony van de klant.
Pensionstalhouder en medewerkers zijn nimmers aansprakelijk wanneer er paardgereden
word, dit gebeurd dus op eigen risico. Wij adviseren de klant wel om aan de veiligheid te
denken en de veiligheid van andere. Denk hierbij aan het dragen van de juiste paardrij
uitrusting.
PADDOCK’S EN LONGEERKRAAL
Wanneer de paddocks diensten voorbij zijn, zijn de paddocks beschikbaar voor vrij gebruik
mits het weer dit toelaat. Overleg hiervoor dus altijd met de pensionstalhouder. Na vrij
gebruik van de paddock dient de paddock netjes achter gelaten te worden, gaten worden
dicht gemaakt mest word geruimd en linten/hekken worden terug op hun plek gehangen. De
longeerkraal is bedoeld te longeren of in vrijheid te werken met je paard, losgooien en het
zonder toezicht achter laten van een pony of paard is dus niet toegestaan. Na gebruik
worden alle grote gaten gedicht, hoefslag geharkt en alle mest opgeruimd!
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RIJBAANREGELS
Net als het normale verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan de
onderstaande regels te houden.
* Tijdens het rijden dienen alle ruiters een passende cap te dragen.
* Tijdens het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of joppers, schoenen met een hak
in combinatie met chaps.
* Tijdens het rijden dienen grote uitstekende sieraden en losse kleding te zijn afgedaan.
* Bij het binnenkomen en uitgaan van de rijbaan kondig je dit aan, indien er zich meerdere
ruiters in en rondom de rijbaan bevinden.
* Op en afstijgen doe je op de AC lijn, indien er zich meerdere ruiters in en rondom de
rijbaan bevinden.
* Als je om een bepaalde reden op de hoefslag wil op of afstijgen en / of stil wil gaan staan
kondig je dit aan, indien er zich meerdere ruiters in en rondom de rijbaan bevinden.
* Combinaties die op de linker hand rijden ( tegen de klok in ) hebben voorrang, behalve als
zij stappen en de andere combinaties draven of galopperen. Stappen doe je dan op de
binnen hoefslag (tweede hoefslag).
* Combinaties mogen elkaar niet afsnijden en dienen elkaar met voldoende ruimte te
passeren.
* Iedere ruiter is welkom in de rijbaan, je kan de bak dus niet voor jou alleen reserveren.
* Heb je les, noteer dit dan op het memo bord in de zadelkamer, iedere ruiter is dan alsnog
welkom tijdens jou les in de rijbaan, maar geven jou wel voorrang op jou oefeningen binnen
de baan.
* Alleen tijdens de geplande groepslessen is de bak voor een x aantal uur niet toegankelijk
tenzij je aan de les deelneemt.
* Losgooien en longeren is niet toegestaan in de rijbaan, met uitzondering van beginnende
ruiters die aan de longe rijden en groene pony’s en paarden. Let op, bij teveel ruiters in de
baan is longeren onder de man dus niet mogelijk en zal je moeten wachten of in de
longeerkraal kunnen gaan rijden. Rijden gaat ten alle tijden voor longeren.
* Na het rijden of longeren in de bak dienen ten alle tijden grote gaten te worden gedicht.
* Heeft je paard gemest, ruim dit na afloop op in de daarvoor bestemde mestbakken!
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STALREGELS
Wij streven naar een gezellige en fijne zweer op onze stal, daarom hebben wij voor jou en je
mede stalgenoten een aantal regels opgesteld.
Zodat wij met ze alle heerlijk en onbezorgd kunnen genieten van onze paarden en pony’s.
* Voor iedere ruiter geld: Tijdens het rijden in de bak worden de rijbaanregels in acht
genomen.
* Voor iedere eigenaar en/of verzorger geld bij het gebruik maken van de paddocks,
longeerkraal en rijbaan, dat deze netjes en mestvrij worden verlaten.
* Voor iedere eigenaar en/of verzorger geld dus, als je paard mest buiten zijn stal ruim dit
even op.
* Het meenemen van een eigen instructrice gaat alleen in overleg. Wij beschikken hier over
meerdere gediplomeerde instructrices van JB horses. Voor de training en zadelmak maken
van pony’s en paarden en de disciplines Dressuur, springen, het werken aan je houding/zit
en het werken aan de hand. NHB Deurne instructrice Marjon Leliaert , Centered riding
instructrice Bianca van Haaren en top ruiter Melissa Moolhuijzen.
* Het is verboden om te roken in de binnenruimtes op ons terrein, er mag alleen gerookt
worden op de aangegeven buiten plekken, sigarettenpeuken en dergelijke dienen goed
uitgedrukt en weggegooid worden in de daarvoor bestemde afvalbakken op ons terrein.
* Het mee brengen van jou hond op ons terrein is NIET toegestaan.
* Tevens hanteren wij openingstijden, je bent van harte welkom om dagelijks: maandag t/m
vrijdag jou paard te komen verzorgen tussen 9:00 en 22:00 en op zaterdag/zondag tussen
9:00 en 20:00. Let op, op de feestdagen gelden aangepaste openingstijden!
* Achter onze rug om roddelen en of negatieve gespreken voeren, paniek saaien naar
andere klanten word absoluut niet getolereerd en word strikt op gecontroleerd en mee
geconfronteerd. Per direct verlaten van onze stal is de prijs die je hiervoor betaald.
* Mocht je tegen problemen aan lopen, meld dit dan bij de
pensionstalhouder/medewerkers. Problemen zijn er om opgelost te worden!

