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Huisregels
Rookbeleid
➢ Roken op het erf, in de stallen, zadelkamers, longeercirkel en rijbanen is ten strengste verboden.
➢ Roken is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen:
➢ Op het terras bij de buitenbar
➢ Op het parkeerterrein (bij de ingangspoortjes) en in het rokershok naast het einde van de grote binnenrijbaan.
➢ Sigaretten in de daarvoor bestemde hangende asbakken deponeren en niet op de grond!
Schoon erf
➢ Klein afval in de afvalbakken gooien en groot afval in de groene container van BEELEN.
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Na het uitmesten altijd de straat voor de stal aanvegen.
Paard/pony niet voeren op het erf (bijv. geen kuil geven).
Mest van je paard/pony opruimen van het erf & voor het verlaten van de bakken en longeercirkel.
Mest op de mesthoop deponeren en zover mogelijk opsteken, de kruiwagen met toebehoren leeg terugplaatsen bij de hooiberg.
Op maandag, woensdag en vrijdag mag de stal uitgemest en/of opgestrooid worden.
De spuitplaats en poetsplaats aangeveegd en opgeruimd achterlaten.
Aan de box mogen 1 halster en een waterbak (liefst groen) hangen, dus geen dekens en andere spullen.

Veiligheid
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Geen paarden/pony’s onbeheerd op het erf of tijdens het uitmesten van de stal op spuit/poetsplaatsen laten staan.
Niet op-of afzadelen in de rijbakken of voor de zadelkamer.

➢

Het is verboden te parkeren voor het hek naast het toegangspoortje bij de grote binnenbaan. Dit moet altijd vrij blijven voor hulpdiensten.

Paard/pony met halster (lopend) in het weiland zetten en uit het weiland halen.
Rijden op een paard/pony zonder zadel altijd met een hoofdstel, dus niet met halster.
Nooit met open schoenen (slippers) je paard/pony rijden of begeleiden.
Paard/pony altijd met halster vastzetten tijden het poetsen of afspuiten en niet los achter de kettingen neerzetten.
Op het terrein te allen tijde rijden met een veiligheidscap (het liefste ook buiten het terrein).
Het rijden met gympen oid is ten strengste verboden. Er wordt met rijlaarzen gereden of met jodhpurs en chaps.
Het is ten strengste verboden om op de plastic balen kuil en de strobalen (in de hooiberg) te zitten of te spelen.
Zorg dat je op de hoogte bent van het ontruimingsplan (hangt op het prikbord in de binnenbak) in verband met bijvoorbeeld brand.
De (klap)deuren van de rijbanen moeten altijd dicht zijn als er gereden wordt.
EHBO kist hangt in het halletje bij de bestuurskamer en in de kantine. AED hangt in het juryhok van de grote binnenbaan.

Parkeren van scooters, fietsen en brommers is alleen toegestaan op de hiervoor bestemde standplaats. Het is ten strengste verboden om
met deze vervoersmiddelen op het erf te lopen/rijden.

Algemene zaken
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De spuitplaats mag niet als poetsplaats gebruikt te worden.
Honden dienen altijd aangelijnd te zijn op het erf.
Op tijd aanwezig zijn bij de lessen of tijdig afmelden bij de instructie als je niet naar de les komt.
Regels oude binnenbak: maximale tijd per lid is 30 minuten losgooien (onder toezicht), longeren of rijden.
Probeer bij drukte met meerdere paarden tegelijk deze bak te gebruiken en blijf redelijk!
Longeren is toegestaan in de longeerring en oude binnenbak, losgooien is alleen toegestaan in de paddocks en onder toezicht in de
oude binnenbak.
Houd rekening met elkaar, vooral in de wintermaanden. Wees flexibel en ga op een normale manier met elkaar om.

Sluitingstijden
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Alle weekenddagen (zomer en winter) en feestdagen (ook 24 December, 31 December en 1 Januari) sluit de manege om 20.00 uur.
Uitzondering: 25 en 26 December sluit de manege om 18.00 uur.
Zorg dat je op tijd klaar bent. De paarden/ pony’s dienen minimaal 15 minuten voor sluitingstijd op stal te staan en de rijbanen mogen tot
een half uur voor sluitingstijd gebruikt worden voor het rijden. Houd rekening met de geldende sluitingstijden. Zorg daarbij ook dat je de
poets-en spuitplaatsen netjes achterlaat. De sluitingsdienst kan op deze manier alles op tijd afsluiten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Oktober 2019

