
In acht te nemen regels met betrekking tot het PAARD 
 
 

1. Elk paard dient gechipt te zijn, het paspoort dient te worden overhandigd aan de 
staleigenaar, die deze in bewaring zal houden. 

2. Elke eigenaar van diens paard dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar paard 
jaarlijks  alle noodzakelijke en vereiste inentingen en wormkuren heeft gehad. De 
wormkuren geschieden altijd gezamenlijk op Initiatief manege 4 maal per jaar en 
worden doorberekend aan de eigenaren van de desbetreffende paarden. Tevens 
bestaat de mogelijkheid om pensionpaarden met betrekking tot de inentingen te 
laten “meedraaien ”met de entingen van de manegepaarden. Ook deze kosten zullen 
worden doorberekend. 

3. De huurder dient zijn paarden WA-verzekerd te hebben. 
4. Schade die wordt veroorzaakt door een paard of door nalatigheid van de eigenaar, 

wordt op de eigenaar verhaald. 
5. Schade veroorzaakt door derden (verzorgsters, bezoek, familie) zal worden verhaald 

op de betreffende huurder. 
6. Uw paard en/of pony dient dagelijks voldoende beweging en activiteit te krijgen. 

Heeft u geen tijd, laat het dan weten en we bedenken samen een oplossing. 
7. Verwaarlozing in welke vorm dan ook leidt tot verwijdering. 
8. Ziet u dat een paard anders reageert dan gewoonlijk, meld het direct. 
9. In noodsituaties hebben wij de vrijheid om de dierenarts bij het paard te halen, 

zonder vooraf de eigenaar in kennis te stellen. De eventueel hieruit voortvloeiende 
kosten zijn voor de eigenaar.  

10. Het is daarom van groot belang dat u de juiste en actuele contactgegevens achterlaat 
zodat direct met de eigenaar contact kan worden opgenomen indien de situatie dat 
vereist. 

11. Dekens dient u in principe zelf op en af te doen. Op verzoek kan Team Horstlinde dit 
voor u verzorgen. 

12. Na verzorging of het berijden van het paard dienen alle gebruikte spullen opgeruimd 
te worden. 

13. De was- en poetsplaats veegschoon achterlaten. 
14. Het is niet toegestaan om zonder overleg je paard bij te strooien of extra hooi te 

voeren. 
15. Er mogen zonder toestemming van de staleigenaar geen attributen in of aan de box 

gehangen worden. 
16. Gereedschap dat men gebruikt dient men op te ruimen. 
17. Gelieve te melden wanneer u uw paard van stal haalt voor externe wedstrijden of 

lessen. 
18. De paarden en andere dieren dienen met respect voor het wezen behandeld te 

worden. Bij tekenen van mishandeling wordt de toegang tot het terrein ontzegd. 
Beoordeling in deze geschied door de staleigenaar.  

 


