
GEDRAGSREGELS HUISREGELS MANEGE  
 

Ten behoeve van het veilig, verantwoord en plezierig paardrijden kennen we een aantal 
huisregels op onze manege/het gehele erf. Wij rekenen op uw medewerking. Voor iedereen 
geldt: 
  

1. Bij het eerste bezoek aan onze manege dient u zich te melden bij uw instructrice of in 
de kantine. 

2. Het betreden van het erf en de stallen is geheel voor eigen risico. Manege De 
Horstlinde is niet aansprakelijk voor ongevallen, het zoekraken en/of beschadigen 
van eigendommen. 

3. Op het terrein mag met de motorvoertuigen niet harder gereden worden dan 5 km 
p/u.  

4. Op het gehele terrein van Manege De Horstlinde dient eenieder zich rustig te 
gedragen. 

5. Lessen dienen vóóraf  afgerekend te worden, bij voorkeur per bankoverschrijving. 
6. Men dient minimaal 30 minuten voorafgaand aan de afgesproken les aanwezig te 

zijn. 
7. Tijdens de lessen en wanneer er anderszins ruiters rijden, dient rond en in de 

nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen. 
8. Niemand mag zich zonder paard in de rijbaan bevinden als er gereden wordt, 

uitgezonderd instructie of personen die uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen. 
9. Behalve de instructeurs en de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich 

met de gang van zaken in de lessen bemoeien. 
10. Er mag in het gehele complex (de stallen, in de stalgangen, in de binnen- en 

buitenrijbanen, op het paard) niet worden gerookt, met uitzondering op de daartoe 
aangewezen plek(ken) aan de achterzijde (tegenover de grote buitenbak).   

11. De Rijbaanregels, Reglement Paard, Zadelkamer en Spuitplaats instructies  (te 
vinden bij de desbetreffende locaties) en de regels voor het buitenrijden dienen in 
strikt acht genomen te worden. 

12. Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan. 
13. Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen e.d. 

mogen niet in de gangen staan/hangen. 
14. Paarden / pony’s dienen in de stallen of op de daartoe beschikbare poetsplaats te 

worden gepoetst, en opgezadeld. Hoeven uitkrabben dient eveneens in de stallen of 
op de poetsplaats te geschieden. 

15. Na het opzadelen van de pony’s, dienen deze (als het om de tweede en derde 
stalgang gaat) aan de achterzijde de stalgangen te verlaten. Specifieke 
uitzonderingen op deze regel geschiedt door de desbetreffende stalmedewerker(s). 

16. Stalgangen dienen niet geblokkeerd te worden door (deels) openstaande deuren. 
Deze, voor zover mogelijk en haalbaar, altijd sluiten als u met het paard de stalgang 
verlaat. 

17. Na eventueel gebruik van de zadelstangen (waar aanwezig), dienen deze weer inklapt 
te worden om verwondingen van het paard te voorkomen. 

18. Gebruik van de Paddocks en de weilanden geschiedt enkel na overleg. 
19. Indien men de stapmolen gebruikt, dient men ten allen tijde toezicht te houden op 

diens eigen paard of ervoor zorg te dragen dat er toezicht aanwezig is. 



20. Wandelen met uw paard aan de voorzijde is niet toegestaan. Enkel aan de zijkant en 
achterzijde van de kleine bak is dit geoorloofd. 

21. Bijrijders zijn toegestaan, mits deze zich eveneens aan de geldende regels houden. 
Indien er sprake is van vaste bijrijders, worden wij hieromtrent graag geïnformeerd. 

22. Het is verboden paarden / pony's te voeren (snoep, wortels etc.) zonder 
toestemming van het personeel. 

23. Honden zijn niet toegestaan op het terrein i.v.m. eigen hond(en). 
24. Kinderwagens zijn niet toegestaan in de stalgangen of in de rijbanen. 
25. Mocht er iets kapot gaan of zijn, meldt dit direct. 
26. Het terrein rond het huis en het huis is privéterrein, houd hier rekening mee. 
27. Parkeren op parkeerterrein. Er zijn twee ingangen. Bezoekers/klanten dienen zoveel 

als mogelijk te parkeren op het terrein bij de eerste ingang. De parkeerplaatsen bij de 
tweede ingang zijn uitsluitend bedoeld voor de medewerkers van manege De 
Horstlinde. Het is voor bezoekers/klanten derhalve niet toegestaan tussen de 
stapmolen en de kleine bak door te rijden.  

28. Verwijder afval in de daartoe aanwezige prullenbakken of neem afval of plastic 
zakken mee naar huis. De OTTO’s bij het huis zijn voor privégebruik. 

29. De mest van uw paard (waar ook op het terrein) direct verwijderen. 
30. Het is verboden om met onveilig schoeisel (croqs, teenslippers, ballerina’s) zich op 

het erf te bevinden en/of in de buurt van een paard te komen. 
31. Manege De Horstlinde is zeer kindvriendelijk maar ook kinderen dienen zich aan onze 

regels te houden in het kader van het welzijn van henzelf en de dieren. Ouders 
dienen zelf toezicht te houden op hun kinderen. Het rennen op het erf of in de 
stalgangen is verboden. De stallen en het erf zijn geen speelplaats. 

32. Hij of zij die zich schuldig maakt aan roddel of laster kan door of namens de 
staleigenaar de toegang tot het terrein ontzegd worden. Iedereen moet zich veilig en 
gerespecteerd voelen en ieder moet op zijn eigen manier met het paard bezig 
kunnen zijn. 

33. Bij onregelmatigheden of ontevredenheid of een verzoek om hulp, kunt u zich  
wenden tot één van onze stalmedewerkers. 

34. De staleigenaar verzoekt u om mee te werken aan het creëren van een sfeer waarin 
iedereen zich prettig voelt. 

35. Aanwijzingen van de staleigenaar, stalmedewerkers en/of de instructeurs dienen 
door iedereen te allen tijde te worden opgevolgd. 

36. Voor noodgevallen zijn wij altijd bereikbaar via de telefoonnummers, zoals 
aangegeven in de eerste gang. Echter voor minder urgente gevallen vragen wij u ons 
niet te storen wanneer wij thuis zijn of op zondag. 

37. Waarin deze huisregels niet voorzien beslist de eigenaar of medewerkers. 
 

 


