Stalreglement Stal Reigershof vzw
Het doel van onze organisatie is het creëren van een leuke en gezellige omgeving waar wij
met veel liefde onze passie delen, nl.de paardensport. Om deze omgeving voor iedereen zo
aangenaam mogelijk te maken hebben wij volgend reglement opgesteld.
We hopen dat iedereen hieraan wil bijdragen en danken jullie voor het respecteren van ons
reglement.
Algemeen
-

-

-

-

Alle ruiters die bij ons een les wensen te volgen dienen lid te worden bij ons. In dit
lidmaatschap verwerken wij een verzekering van Paardensport Vlaanderen die
ervoor zorgt dat je tijdens de lessen verzekerd bent. Indien men reeds beschikt over
een geldige verzekering dan kan de verzekering van het lidgeld worden afgetrokken.
Naast ons lidmaatschap bieden wij eveneens een extra verzekering aan die ervoor
zorgt dat je eveneens verzekerd bent als je met paarden bezig bent en indien je niet
bij ons een les volgt. Voor mensen met eigen paarden is deze verzekering zeker een
aanrader. Dit is echter niet verplicht.
Een gedetaiileerd overzicht van de verzekering kan bij ons op aanvraag verkregen
worden. Men kan dit eveneens terugvinden op de website van paardensport
Vlaanderen.
Voor de gewone bezoekers van Stal Reigershof hebben wij een aparte formule
opgesteld voor het lidmaatschap. Ook zij kunnen ervoor kiezen om de verzekering te
nemen zodat ze verzekerd zijn tijdens het poetsen van het paard. Dit is echter geen
verplichting.
Stal Reigershof kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke
ongevallen.
Indien u een les heeft gereserveerd en toch niet kunt komen dan willen we dit graag
ten laatste 1 dag op voorhand weten (met uitzondering van onvoorziene
omstandigheden zoals ziekte), indien u laattijdig afmeld of niet afmeld zal de les
alsnog aangerekend worden.

Stalling
-

De poetsplaats proper houden. Indien het paard gemest heeft kan men dit m.b.v. de
mestboy opruimen. Op die manier kan iedereen genieten van een propere
poetsplaats
Geen persoonlijke spullen of gerief laten rondslingeren aan de stal of de poetsplaats.
Er wordt zelf geen voeder of hooi gegeven tenzij dit met ons overlegd is. Dit doen we
om zeker te zijn dat onze paarden en pony’s de correcte voeding binnenkrijgen.

Zadelkamer
-

Iedere pony heeft zijn eigen zadel en hoofdstel. Voor de les kan men deze materialen
uit de zadelkamer nemen en na afloop van de les worden deze materiaal op een
ordelijke manier terug op de juiste plaats gehangen

-

Na gebruik van het hoofdstel wordt het bit van het hoofdstel afgespoeld. Hiervoor zal
er steeds een emmer geplaatst worden die je kan vinden aan de poetsplaats of
zadelkamer.
Natte dekens en onderleggers worden op het daarvoor bestemde dekenrek
gehangen.

Piste
-

Veiligheidshelm is verplicht bij het gebruik van onze pistes of tijdens eender welke
andere vorm van paardrijden (uitstappen, wandelen, …)
Mest verwijderen uit de pistes
In de piste gelden de algemene beleefdheidsregels (vb: in- en uiststappen doen we
niet op de hoefslag, linkerhand heeft voorrang,…)
De persoon of personen die les krijgen hebben steeds voorrang op het gebruik van
de piste.
Op het terrein van Stal Reigershof wordt er uitsluitend les gegeven door onze eigen
lesgevers.

Weides
-

Het kan zijn dat jouw lespony of paard nog op één van onze weides staat. Wij halen
deze graag voor u uit de weide maar we laten eveneens toe dat je deze zelf uit de
weide haalt. Gelieve er steeds voor te zorgen dat de poorten hierbij terug zorgvuldig
gesloten worden en dat alle stroomdraden terug dicht hangen.

Terreinen
-

Gelieve steeds voorraan het huis mooi naast elkaar te parkeren zodat iedereen
voldoende plaats heeft om zijn auto kwijt te geraken. Indien de parking voor het huis
volzet is dan kan u steeds uw auto parkeren voor het kerkhof aan de spoorweg.
Roken is ten strengste verboden op ons domein. Dit wil zeggen: in onze gebouwen,
aan de rijpiste en in en rond de stallingen.

