HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1)
De manege is voor allen toegankelijk van maandag tot vrijdag van 8.00 t/m 23.00uur en op zaterdag
en zondag van 8.00t/m 21.00u
2)
Men dient in afwezigheid van de manegehouder telefonisch te verwittigen van alle ongemakken of
opmerkingen 0496793440 of 0477488578
3)
De cafetaria is meestal open, zoniet kan men steeds gebruik maken van het sanitair bij de overdekte
pistes (zijn steeds toegankelijk)
4)
Auto’s dienen zoveel mogelijk geparkeerd worden aan de kant van de stallen, teneinde toe te laten dat
mensen met trailers en camions voldoende plaats hebben op de parking aan de overdekte pistes.
5)
Het is niet toegelaten de voederruimte te betreden.
6)
Roken is alleen toegestaan op de terrasruimte van de boven cafetaria, de peuken worden gedeponeerd
in de daartoe bestemde pot. Overal anders is er strikt rookverbod. Iedereen heeft het recht andere
personen te wijzen op dit feit.
7)
Honden zijn enkel toegestaan aan de lijband met uitzondering van de manegehond. Uitwerpselen
dienen onmiddellijk verwijderd te worden. In geval van overlast kan de hond tot het terrein verboden
worden.
8)
Personen die zich op het manegeterrein misdragen kunnen aangemaand worden om het terrein te
verlaten.
9)
Het is niet aan te raden om op te stijgen voor de wandeling of voor de les aan het stalgedeelte , daar de
beton nogal glad is!
10)
Ruiters dienen een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen wanneer ze op de manegeterreinen rijden.
Ook op wandeling is dit aan te raden en verplicht voor de leeftijd van –18jaar.
11)
Er worden geen andere paarden of pony’s toegelaten dan de pensionpaarden en de eigenaars paarden,
alsook de paarden in opleiding en de paarden van de stagairs.
12)
Het stalpersoneel voert alleen opdrachten uit die zijn gegeven door de manegehouder. Bijzondere
wensen kunnen alleen aan de manegehouder kenbaar gemaakt worden.
13)
Het is verboden om op het manegeterrein een eigen voorraad voeder op te slaan. Voor bijzondere
gevallen kan overleg plaatsvinden met de manegehouder.
14)
Het is niet toegestaan zonder toestemming van de manegehouder, paarden die niet in eigendom te zijn
te voederen.
15)
Het beplakken, beschrijven of op een andere manier het uiterlijk van de boxen, zadelkasten, wanden
enz. veranderen is ten strengste verboden.
16)
Eenieder is verplicht om: *
de opzadelplaats proper achter te laten
•
na het rijden of verzorgen alle spullen, op te ruimen
•
de was en poetsplaats proper achter te laten
•
de mest van uw paard ( waar ook op het terrein ) direct te
verwijderen
17)
De lessen worden gevolgd in veilige kledij, schoeisel en rijpet
18)
De lessen die worden gevolgd, zijn geheel op eigen risico. De Ruiterschool Rodeberg aanvaardt geen
persoonlijke schade noch toegebracht door het paard waarop men rijdt noch toegebracht door een
paard of ruiter, die zich tegelijkertijd in de rijbaan bevindt.
19)
Voor aanvang en na verloop van de les dient de opzadel,-of poetsplaats opgeruimd en veegschoon
achtergelaten worden. Borstels e.d. dienen teruggelegd te worden in de daarvoor bestemde ruimte.
Inschrijven voor alle lessen dient vooraf te gebeuren. Ofwel telefonisch, een berichtje volstaat, ofwel
bij het vorige bezoek;
20)
Eigenaars hebben keuze om hun rijles contant te betalen of op de maandrekening te plaatsen. Er dient
een keuze gemaakt: ofwel alles op de maandrekening ofwel alles contant betaald. Een combinatie van
beide is uitgesloten! Contante betaling gebeurt aan de bar
21)
De opzegtermijn van een pensionstal bedraagt 7 dagen
22)
De eigenaars kunnen beschikken over 2 overdekte pistes en 1 open piste als die vrij zijn. De
groepsrijlessen, de clubactiviteiten, sportkampen en de private rijlessen hebben steeds voorrang.
23)
Op avonden dat de manege niet open is kan er wel rijles zijn, een eenvoudig seintje kan U op de
hoogte houden van de geplande activiteiten, vooral in de vakantieperiode.
24)
Het is de eigenaars niet toegestaan de pistes voor eigen gebruik op te eisen. Het kan indien er niemand
anders wenst gebruik te maken van deze pistes. Iedere andere eigenaar moet altijd toegang kunnen
krijgen tot de pistes. Er wordt niet gelongeerd als er andere ruiters in de piste zijn, tenzij zij daartoe
toelating verlenen.
25)
Bij dit vrij rijden gelden dezelfde beleefdheidsregels als in de gewone les. Allen op dezelfde hand
rijden, op de middellijn opstijgen, enz.
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Bij het betreden en het verlaten van de rijbaan moet de ruiter zich ervan vergewissen dat de toegang
vrij is.
Het is verboden op de hoefslag halt te houden, wanneer meerdere ruiters van de rijbaan gebruik maken
Wordt de rijbaan door meerdere ruiters gebruikt, dan is uit voorzorg een afstand van minimaal een
paardenlengte verplicht. Bij het voorbijrijden wordt de tweede hoefslag gebruikt.
Springen is alleen toegestaan als alle ruiters in de piste hiermee akkoord zijn. Hindernismateriaal mag
worden gebruikt, na gebruik worden deze door diegene die ze geplaatst heeft opgeruimd! Bij schade is
de ruiter of de eigenaar van het paard verantwoordelijk. Schade moet direct gemeld worden.
Het loslopen van paarden in de piste is enkel mogelijk als er iemand bij het paard blijft. In de half open
piste is het verboden om een paard los te laten lopen, daar de mogelijkheid bestaat dat de paarden over
de omheining springen. In de halfopen piste wordt er niet gelongeerd en worden de mestballen
onmiddellijk verwijderd.
De maximale tijd om een paard te laten loslopen indien ook anderen hiervan gebruik willen maken is
15 min.
Het gebruik van alle geboden faciliteiten zijn geheel voor eigen risico.
Het gebruik van een kast wordt per jaar vereffend en bedraagt €50 / €60voor een kleine kast en €75 /
€80 voor een grote kast, wie geen paard gestald heeft betaald de 2de prijs. Dit wordt met het lidgeld
vereffend. De huurder zorgt ervoor dat de kast gesloten blijft ook tijdens het rijden. De manege is niet
aansprakelijk voor diefstal uit de kasten! Het is de huurder niet toegestaan zelf een kast mee te brengen
en in de manege te plaatsen.
Eigendommen van de eigenaars dienen opgeborgen te worden in de aan hen toegewezen zadelkasten.
De stallen worden 1x per dag gemest en gestrooid, indien de eigenaars zelf de mest nog eens willen
verwijderen dan is dit geen enkel probleem mits alles terug op zijn plaats te bergen. Kruiwagens
dienen geleegd in het mestdepot en terug op de juiste plaats gezet.
De eigenaar is aansprakelijk voor schade of letsel, welke eventueel door het dier veroorzaakt wordt.
Hij dient hiervoor verzekerd te zijn. De stalling op onze manege is geheel voor eigen risico van de
eigenaar.

