Stal Boeken huisregels
Ten behoeve van veiligheid én paardrijdplezier voor ons allen hanteren wij een aantal huisregels.
Wij rekenen hierbij op jullie medewerking.
Algemeen
• Klanten en bezoekers dienen te allen tijde advies of aanwijzingen van stalpersoneel en instructeurs op te volgen
•
•
•
•
•

Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.
Niet rennen en schreeuwen op stal of in de directe omgeving van paarden/pony’s.
Roken mag alleen buiten op de aangewezen plekken
Klanten en bezoekers dienen dicht schoeisel te dragen, dus geen slippers!
De stalgangen, aanbind- en poetsplaatsen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd
direct na gebruik worden opgeruimd.

•
•
•
•

Niet op hooi- en strobalen klimmen
Niet met stokken of ballen gooien
Wees zuinig met energie, laat niet onnodig de lichten aan of (warm) water stromen
Laat geen rommel slingeren, ruim plastic zakjes, lege kopjes, etc. na gebruik direct op

Voor, tijdens en na het rijden
• De stalgangen, aanbind- en wasplaatsen dienen voor en na het rijden altijd netjes achtergelaten te worden; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd
• Laat je halster niet slingeren, hang je halster voor het rijden op de haak
• Hang materiaal terug op de plaats waar het hoort
• Laat de poets- en wasplaats na gebruik schoon achter
• Niet afspoelen wanneer het vriest of gaat vriezen
• Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband te dragen.
• Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
• Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een
hak, gecombineerd met chaps.
• Tijdens het rijden dienen de reguliere rijbaanregels in acht te worden genomen:
o Controleer goed of je de bak kunt betreden of verlaten, kondig dit duidelijk aan
o Op- en afstappen op de A-C lijn
o De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft altijd de hoefslag
o Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft voorrang
o Niet afsnijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren
o Zorg ervoor dat je elkaar niet hindert en houd voldoende afstand van elkaar
o Uitstappen doe je op de tweede hoefslag
o Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd
o Wanneer je de enige bent op stal, dien je een mobiele telefoon bij je te dragen
In de rijbakken, paddocks
• In de rijbakken mag je het volgende doen (in volgorde van voorrang en met meer in de bak gaat voor alleen):
o Binnenbak: grondwerk, rijden, longeren, losgooien (max 10 minuten)
o Buitenbak: rijden, grondwerk (niet los), springen
o Overkapping: rijden, springen, grondwerk
• Haal direct na het rijden de mest uit de rijbak, ook na je les
• Privéles niet gelijktijdig met groepsles afspreken
• Ruim direct na gebruik hindernismateriaal op
• Paarden op de poetsplaats dienen vast te staan
• Poetsplaats aanvegen na gebruik
• Afspuiten mag in of voor de zwarte container (dus niet op de overige poetsplaatsen)
• Voeren mag alleen in je stal. Heb je geen stal? Overleg dan even met Wendy
• Kopjes afwassen of in de vaatwasser. Let op: als er schone vaat in staat geen vieze kopjes er bij zetten!
Lessen
• Bij het volgen van lessen bij Stal Boeken gaat de klant akkoord met de “Lesvoorwaarden Stal Boeken”.
• Tijdens de manegelessen is het niet toegestaan om bij de les in te gaan rijden
• Bij alle groepslessen die niet georganiseerd zijn door Stal Boeken mag je in dezelfde bak gaan rijden
• Voor de lestijden en overige informatie kijk op www.stalboeken.nl

