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STALREGELS 

Wij streven naar een gezellige en fijne zweer op onze stal, daarom hebben wij voor jou en je 

mede les en stal genoten een aantal regels opgesteld.                                                                                 

Zodat wij met ze alle heerlijk en onbezorgd kunnen genieten van de paarden en pony’s. 

* Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.  

* Tijdens lessen, dient rond en in de nabijheid van de rijbaan rust te heersen. Het word 
dan ook niet gewaardeerd wanneer iemand zich tijdens de les met de les bemoeit. 

* Aanwijzingen van de ondernemer en aangewezen beheerders dienen door iedereen te 
worden opgevolgd. 

* Roddelen en negatief kletsen over andere (pension)gasten is hier verboden. Er wordt 
niet gestookt en men laat hier iedereen in zijn waarde.  

* Bij het paardrijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm te dragen. 

* Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. 
uitgedaan. 

* Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen, weet waar ze spelen, 
en draag er zorg voor dat ze zich niet in gevaarlijke situaties bevinden. 

* U bent te gast op het terrein van Stal Broekse Hoeve en wordt verplicht dit terrein zo 
schoon mogelijk te houden. 

* Voor iedere ruiter geld: Tijdens het rijden in de bak worden de rijbaanregels in acht 

genomen. 

* Voor iedere eigenaar en/of verzorger geld, als je paard mest buiten zijn stal op het terrein, 

ruim dit even op. 

* 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 te worden in de voor daar bestemde asbakken op ons terrein. 

* Alcoholgebruik vlak voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.  

* Het mee brengen van jou hond op ons terrein is alleen toegestaan, na overleg en 

goedkeuring van de eigenaar van Stal Broekse Hoeve. 

* Vuilnis in de afvalbakken 

* De stallen dienen rustig te blijven, geen geren, geschreeuw of onrustig gedrag 
vertonen 
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* Tevens hanteren wij openingstijden, je bent van harte welkom op jou lesdag: Donderdag 

tussen 18:30-10:00, Vrijdag tussen 9:00-20:00 en zaterdag tussen 9:00-12:00 om jou les 

pony/paard te komen verzorgen. 

* Mocht je tegen problemen aan lopen, meld dit dan bij de eigenaar/medewerkers. 

Problemen zijn er om opgelost te worden! 

BETALING & AFZEGGING 

*Elke les dient vooraf te zijn betaald. 
 
*Het afzeggen van een les dient minimaal 24 uur van te voren worden gedaan, indien dit 
niet het geval is kan de les niet worden ingehaald en word deze gewoon door berekend. 
 
*Een inhaal les dient binnen twee weken te zijn ingepland, anders vervalt de inhaal les. 

BEEINDIGING LESSEN 

*Opzeggen van je lessen kan via het mailadres jb-horses@outlook.com 
Vermeld daarbij duidelijk je naam, en welke dag en tijd je lest. 

*Houd rekening met een opzegtermijn van 1 maand, eindigend op de laatste dag van de 
opvolgende maand. 
(bijvoorbeeld, het is nu 14 Juli en u zegt op, dan eindigt het lidmaatschap op 30 Aug) 

 


