
 

 

      Huisregels   

 
 

  Ruiters en bezoekers dienen zich te melden in de foyer of bij het personeel op stal. 
 
 

  Fietsen horen in het fietsenrek, niet op de parkeerplaats. 
 

  De stalgedeelte zijn NIET vrij toegankelijk. Ruiters en bezoekers dienen zich eerst te melden in de 
foyer of bij het personeel op stal. 
 

  Om begrijpelijke redenen geldt er in en om de stallen een strikt rookverbod. 
 

  Bezoekende kinderen houdt u natuurlijk onder toezicht. Reacties van pony’s en paarden blijven 
altijd onvoorspelbaar. Op het terrein en in de stalgangen wordt niet geschreeuwd en gerend. 
 

  Ook onze paarden genieten geregeld van een paar uurtjes weidegang. Om ongelukken te 
voorkomen is het NIET toegestaan om zomaar paarden in de wei te (laten) aaien. Uiteraard is het ook ten 
strengste verboden om zich in de weiden te begeven. 
 

  Vreemde honden dienen op ons terrein ten allen tijde aangelijnd gehouden te worden. 
 

  Een schoon bedrijf is ons visitekaartje. Wij vragen u dus vriendelijk gebruik te maken van de 
aanwezige prullenbakken. 
 

  Het is niet toegestaan om op tractoren, machines, poorten, afrasteringen en dergelijke te klimmen. 
 

  Paarden en honden worden raag verwend. Toch is het bezoekers en ruiters uitdrukkelijk NIET 
toegestaan om onze dieren te voeren. Ze worden er vervelend van en ontwikkelen bijt gedrag. Ook 
kunnen goedbedoelde hapjes tussendoor voor bepaalde dieren ernstige medische gevolgen hebben. 
Eventuele meegebrachte versnaperingen kunnen worden afgegeven aan het personeel. Zij zullen er dan 
voor zorgen dat het bij de paarden terecht komt. Onze honden zijn normaal gesproken erg 
mensvriendelijk, maar wij kunnen dit natuurlijk nooit 100% garanderen. Aaien mag op eigen risico, optillen 
wordt door hen meestal niet gewaardeerd. Dit geldt ook voor de andere boerderijdieren op het terrein. 
 

  Toeschouwers bij de lessen zijn van harte welkom, maar de veiligheid van onze ruiters en hun 
rijplezier staan bij ons voorop. Wij vragen u dus vriendelijk eerst even met de betreffende instructeur te 
overleggen. 
 
 
 
 
  Alle aanwijzingen van het personeel dienen in acht genomen te worden. 

 


