HUISREGELS
Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijplezier van ons allen kennen wij voor onze
accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking bij de naleving
van de regels. Voor iedereen geldt:
•
•
•
•
•

Iedereen dient zich in de accommodatie rustig te gedragen
Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden dient rond en in de
nabijheid van de rijbaan rust te heersen
Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van
zaken in de lessen bemoeien
Er mag in de rijbaan, te paard en in de foyer niet worden gerookt
Aanwijzingen van het bestuur en instructeurs dienen door iedereen te worden
opgevolgd

Voor iedere ruiter geldt
•

Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht:
1. gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruimzittende
stijgbeugels. De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen dienen vrij aan een
scharnierende bevestigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak
dient een hoek van ongeveer 45 graden te hebben.
2. Rijlaarzen of judphurs te dragen, of stevige schoenen met een gladde doorlopende
zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten
ruim in de stijgbeugels passen.
3. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van CE en
EN 1384-markering te dragen.
4. De rijbaanregels in acht te nemen.

•

Tijdens het rijden in de accommodatie is de menner verplicht:
1. gebruik te maken van:
a. een geschikt en veilig tuig
b. een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van goed functionerende remmen op
tenmiste de achteras, de juiste verlichting en reflectoren e.e.a. volgens het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en een draaikrans/schamel die
volledig onderdoor kan draaien (alleen bij vierwielige rijtuigen)
2. De rijbaanregels in acht te nemen.

•

Ruiters en menners is het tijdens het rijden in/op de accommodatie niet toegestaan
grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
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KLACHTENPROCEDURE
Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen in/op onze accommodatie of
over de uitvoering van het veiligheidsbeleid van onze vereniging in zijn algemeenheid dan
verneemt het bestuur dat graag zo spoedig mogelijk. Op die wijze kunnen wij snel actie
ondernemen.
Alle klachten behandelen wij op dezelfde wijze:
- Dien uw klacht mondeling in bij de coördinator veiligheid, dhr P. Grondman.
- Tel 053-5724898
- Indien u met de coördinator geen overeenstemming bereikt dan kunt u uw klacht
binnen twee weken schriftelijk bij ons bestuur indienen. U dient de klacht duidelijk te
- Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons bestuur een
schriftelijk antwoord.
- Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord van ons bestuur dan kunt u zich
uitsluitend schriftelijk wenden tot het Keurmerkinstituut, postbus 45, 2700 AA
Zoetermeer. Het Keurmerkinstituut zal u binnen twee weken informeren over de wijze
waarop de klacht wordt behandeld.
Geef vragen en ideeën over veiligheidsaspecten binnen onze vereniging door aan de
coördinator veiligheid. Wij kunnen dan mogelijk verbeteringen in gang zetten.

RIJBAANREGELS VOOR DE STERRUITERS
Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan van deze accommodatie regels.
Ruiters/menners dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Desgevraagd
geven bestuur en instructeurs u graag een toelichting. Het gebruik van de accommodatie
is geheel voor eigen risico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten
kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.
Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een
gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en
losse kleding te dragen.
Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.
Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden.
De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft voorrang bij het elkaar passeren op de
hoefslag.
De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef de ruimte.
Wanneer er meerdere combinaties rijden gaat dressuur rijden voor springen (en
mennen)
Wanneer er meerdere combinaties springen dan dient het springen van een hindernis te
worden aangekondigd.
Na gebruik dienen hindernissen uit de rijbaan te worden gehaald en op de daarvoor
bestemde plaats te worden opgeborgen.
Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt.
Na gebruik van de rijbaan dient de mest te worden opgeruimd.
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