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Het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico
Veiligheidscap is ten alle tijden verplicht tijdens het rijden
Zelf voeren is niet toegestaan!
Roken is in de gehele manege verboden
Het is verboden om op de bakrand te zitten
Het is verboden om op of om de kuilvoerpakken en strobalen te spelen
Zonder overleg mogen er geen paarden uit de boxen gehaald worden
Heb je iets gebruikt, ruim dit dan ook weer netjes op.
Zwepen na gebruik, terug bij de bakrand in de emmer zetten.
Borstels direct na het borstelen opruimen.
Zadeldekjes voor de boxen hangen.
Paarden die (in de winterperiode) dekens ophebben, na het rijden opdoen.
Laat afval niet rondslingeren, maar gooi het in de prullenbakken.
Sigarettenpeuken in de daarvoor bestemde emmers.
Met slippers of open schoenen, mag je de boxen en de bak niet betreden.
Vestjes/ jassen dienen gesloten te zijn, dus niet open dragen.
Pensionpaarden willen graag met rust gelaten worden.

• Betaling volgens een kwartaal abonnement.
• Bij het niet een keer kunnen volgen van een les, krijg je de kans om de les in te halen,
binnen 2 weken na het verzuim van de les (m.u.v. de reguliere schoolvakanties,
feestdagen en als de manege gesloten is).
• Bij het niet afmelden van de les, vervalt je kans om je les in te kunnen halen.
• Kun je een les niet, meld dit dan minimaal 24 uur voor aanvang van je les door.
Inhalen geldt niet voor reguliere schoolvakanties, feestdagen en als de manege
gesloten is. Bij ziekteverzuim minimaal 3 uur voor aanvang van je les doorgeven.
• Indien ziekteverzuim langer dan 3 weken duurt, dan worden de lessen verrekend met
het volgende kwartaal.
• Indien de lesklant langer dan een 1 jaar op paardrijles zit en de lesklant heeft de
leeftijd van 9 jaar bereikt, is het verplicht om een heel uur te gaan lessen (na overleg
met).
• Het beëindigen van de lessen dient dit 2 maanden van te voren te gebeuren, voor het
einde van het kwartaal te gebeuren (dus voor 1 februari, 1 mei, 1 augustus, 1
november).
Graag schriftelijk via de e-mail opzeggen
• Voor het opgeven van het paardrijden is het verplicht 1 tot 3 introductie lessen te
nemen.
• Op de manege lopen 2 honden rond.
Koosje is van Marjolein en Stef van Chris.
De honden zijn braaf, maar het blijven wel honden!
Je mag met ze spelen, maar als ze liggen te slapen, laat ze dan met rust.
Met balletjes mogen ze niet spelen!
• Eigen honden mag je gerust meenemen, maar wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk.
Koosje en Stef zijn de manegehonden en die zijn ‘de baas’ op de manege. Tevens is de
manege geen uitlaatterrein voor honden.
• Heb je problemen of vragen, stapt dan naar Marjolein, zodat het opgelost kan worden
• Tot slot: Hou het met elkaar gezellig!

