
Huisregels en mededelingen 
  bestemd voor ruiters, bezoekers en eigenaren van pensionpaarden en pony’s.   

• Manege Stal de Eik kent een aantal huisregels ten behoeve van de veiligheid en 
paardrijplezier voor allen. Wij rekenen op uw medewerking bij het naleven ervan.  

• Wanneer u niet bekend bent op ons bedrijf meldt u dan eerst bij één van onze medewerkers.  
• De manege is geopend alle dagen van 8:30 – 23:00  
• Parkeer uw auto bij de P’s zó dat iedere plaats benut kan worden, dus niet scheef op twee 

plaatsen  
• Toeschouwers moeten zich rustig gedragen en mogen zich niet bemoeien met de gang van 

zaken tijdens de lessen.  
• In de stallen mag niet worden gerend en geschreeuwd.  
• Aanwijzingen van de instructeurs en stalpersoneel moeten door iedereen worden opgevolgd.  
• Het is streng verboden de paarden/pony’s die op stal staan  te voeren met wat dan ook. Dit om 

onrust te voorkomen.Wie gereden heeft mag zijn/haar rijdier wel belonen met een 
paardensnoepje, appel of brood, maar niet met wortel.  

• In de stallen en in de binnenbak mag niet worden gerookt.  
• Tijdens het rijden moeten de rijbaanregels in acht genomen worden.  
• Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar de stal 

begeleiden en op en afzadelen als zij hiervoor een korte theoretische en praktische instructie 
hebben gehad.  

• Beginnende ruiters/amazones zowel jeugd als volwassenen krijgen les aan de longe totdat zij 
in draf met de armen over elkaar vlekkeloos kunnen lichtrijden. Pas dan kunnen zij in een 
beginners groepsles komen. Galop blijft aan de longe totdat ook dat zonder vasthouden kan 
worden uitgevoerd.  

• Zadels zijn dure dingen. Laat nooit een zadel onbeheerd over de rand van een box hangen. 
Ook niet heel even. Als het nodig is zet u het zadel buiten bereik van het paard op de grond 
met de singel tussen muur en achterboom.  

• Na het rijden moet het bit worden schoongemaakt en het harnachement netjes op de plaats 
gehangen.  

• Bij iedere box moet een passende halster met touw hangen.  
• Voor eigenaren van pensionpaarden / pony’s geldt bovendien dat zadels moeten zijn uitgerust 

met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugel riemen.  
• Het gebruikte harnachement van iedere combinatie moet goed onderhouden zijn en minimaal 

1x per maand worden gecontroleerd op gebreken en slijtage.  
• De lestarieven kunt u vinden op het prikbord in de kantine.  
• Betaling per les per keer is toegestaan, maar alléén als dit gepast in een gesloten enveloppe 

wordt aangeleverd voorzien van naam en datum en uitsluitend op dezelfde dag als dat de les 
plaatsvindt. Wordt er toch achteraf betaald kost dit € 1,00 per keer extra.  

• Afgesproken lessen mogen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Als u later afzegt bent u 
het lesgeld verschuldigd, onafhankelijk van de reden van de afzegging. U kunt er niets aan 
doen, maar wij ook niet.  

• Het is verboden aan de thermostaat en/of knoppen van de verwarming te draaien. Als de 
temperatuur niet goed is meldt dit dan even bij één van onze medewerkers 


