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                                            H U I S R E G L E M E N T 

Hippische Rijschool / Sportstal RIJBAAN PIET nv 

 

De NV Manège-Rijschool RIJBAAN PIET heeft als doel onderricht te verstrekken aan ruiters in diverse disciplines en met 

verschillende ervaring en stelt hiervoor de nodige paarden ter beschikking. 

In het kader van de algemene veiligheid voor zowel ruiter als paard en het nodige paardrijplezier kent onze manege een aantal 

huisregels : 

ALGEMEEN 

1. De manege is geopend van dinsdag tot en met zondagvoormiddag. Op zondagnamiddag en maandag is de manege volledig 
gesloten. 

2. De bar is enkel open tijdens de lessen en wanneer een verantwoordelijke van de nv Manège-Rijschool Rijbaan Piet aanwezig 
is. Selfservice is uitgesloten. Rekeningen worden contant betaald. 

3. Een algemeen rookverbod is van toepassing in het ganse gebouw. Voor eventuele rokers staat een asbak ter beschikking aan 
de ingang van de bar ; sigarettenpeuken horen niet thuis op de grond.  

4.        Honden zijn niet toegelaten op onze terreinen en in onze accommodatie.  

5. Privé terrein is duidelijk aangegeven, het betreden ervan is niet toegestaan. 

6. Medewerkers voeren enkel opdrachten uit die gegeven zijn door de manegehouder ; ingeval van vragen of opmerkingen kan 
men zich enkel tot de manegehouder wenden. 

7. Voederen gebeurt uitsluitend door onze medewerkers. Om onrust en voernijd te voorkomen is het niet toegestaan paarden bij 
te voederen buiten de voedertijden.  

8. Stallen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden en pensiongasten. Niet-leden hebben geen toegang tot de accommodatie. 

9. Ouders zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen en zijn geacht hun kinderen de huisregels 
kenbaar te hebben gemaakt.  

10. Stallen, pistes en stapelplaatsen van hooi, stro, e.d. zijn geen speelterrein en dus niet toegankelijk. Deze regel is eveneens 
van toepassing op tractoren en ander rollend materieel.  

11. Personen die zich in de buurt van de pistes bevinden op het ogenblik van de lessen of activiteiten moeten erop toezien op 
geen enkele manier de les te storen. Ouders dienen er op toe te zien dat hun kinderen dit voorschrift kennen en naleven. 

12. Auto’s, trailers en paardenvrachtwagens dienen geparkeerd te worden op de daarvoor voorziene plaatsen. Het parkeren van 
voertuigen is geheel voor eigen risico. 

13. De nv Manège-Rijschool Rijbaan Piet is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op de parking. In het belang van 
ieders veiligheid is aangepast rijgedrag, m.a.w. stapvoets verkeer, noodzakelijk. 

14. De nv Manège-Rijschool Rijbaan Piet is niet verantwoordelijk voor persoonlijke spullen. Het bewaren ervan op de manège is 
geheel voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal. 

15. Het lidmaatschap is verplicht voor zowel ruiters als niet-ruiters. Het lidgeld dient jaarlijks hernieuwd te worden vóór 20 januari. 
De verzekering die in het lidgeld is inbegrepen dekt eventuele schade toegebracht aan derden en de eigen schade van de 
klant betrokken bij een ongeval, dit binnen de perken van de collectieve polis afgesloten door Arena waartoe de nv Manège-
Rijschool Rijbaan Piet is toegetreden. De klant kan ten allen tijde kennisnemen van deze polis. Indien hij bijkomende of 
hogere dekking zou wensen dan de bestaande polis dient hij hiertoe zelf initiatieven te nemen. 

16. Naambordjes of andere versieringen zijn niet toegelaten op staldeuren, kastjes, enz. … 

17. Personen die zich niet gedragen volgens de voorschriften vermeld in dit huisreglement kunnen de toegang tot de nv Manège-
Rijschool Rijbaan Piet worden geweigerd. 

18. Eventuele wijzigingen met betrekking tot deze huisregels kunnen ten allen tijde doorgevoerd worden. 

19. Het aangaan van het lidmaatschap bij Rijbaan Piet houdt in dat leden zich stilzwijgend akkoord verklaren met het betreffende 
huisreglement. 

 

LESSEN 

20. Om het goede verloop van de lessen te structureren dient deelname aan de lessen minimum 2 dagen op voorhand te worden 
afgesproken en in geval van verhindering 48 uur op voorhand worden afgezegd. Zo niet dient de reservatie van de tijd van de 
lesgever en/of het gebruik van het paard te worden vergoed aan de gangbare tarieven. Een nieuwe afspraak kan pas worden 
vastgelegd wanneer u deze kost heeft betaald. 

21. Gelieve tijdig aanwezig te zijn voor de lessen. Te laat arriveren in de lessen betekent dat uw les wordt ingekort uit respect 
voor klanten die het daaropvolgende uur reserveerden en uit algemeen respect voor het opgestelde uurrooster. 

22. De lessen zijn opgedeeld in niveaus, enkel de lesgever kan beslissen of deze les al dan niet geschikt is ; bij twijfel vraag je om 
raad. Denk je dat je een niveau hoger aankan, informeer dan eerst bij je lesgever of je klaar bent voor deze stap. 
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23. Het dragen van een rijhelm en aangepaste rijkledij is VERPLICHT. 

24. De ter beschikking gestelde paarden en dito materiaal dienen met het nodige respect te worden behandeld en verzorgd, 
zowel voor als na de lessen. 

25. Paarden die op pension staan/eigenaarspaarden kunnen enkel worden bereden door de eigenaar zelf. Enkel in samenspraak 
met de nv Manège-Rijschool Rijbaan Piet kan van deze afspraak worden afgeweken (uitsluitend in lesverband, het 
eigenaarstarief is hierop niet van toepassing). 

26. Tijdens de lessen (zowel groep als privé) is het uitgesloten vrij te rijden in de piste(s) die tijdens dat lesmoment bezet is/zijn. 

27. Lesabonnementen zijn strikt persoonlijk.  

28. Verkochte abonnementen en/of cadeaubons worden niet teruggenomen noch terugbetaald. 

 

GEBRUIK WAS- EN POETSPLAATSEN 

29. Het gebruik van was- en poetsplaatsen is in eerste instantie voorzien voor pensionpaarden. Iedereen staat graag op een 
propere wasplaats, deze dient dan ook netjes te worden achtergelaten na gebruik.  

30. Was- en poetsplaatsen hebben enkel het poetsen en/of wassen van je paard tot doel en zijn voorzien voor kort gebruik ; het is 
niet de bedoeling dat paarden daar uren blijven staan. Gelieve deze plaatsen zo frequent mogelijk te gebruiken. Paarden 
mogen geenszins vastgezet worden in de gangen ; dit creëert onveilige en ongemakkelijke situaties voor zowel paarden als 
begeleiders die moeten passeren en moet ten allen tijde vermeden worden ! 

  

EIGENAARSPAARDEN OP PENSION 

31. Klanten met paarden op pension kunnen gratis gebruik maken van beide overdekte binnenpistes en de buitenpiste aan de bar 
buiten de lesuren en hebben voorrang op niet-pensionairs. Mest dient te worden opgeruimd vóór het verlaten van de piste. 

32. Paarden die op pension staan/eigenaarspaarden kunnen enkel worden bereden door de eigenaar zelf. Enkel in samenspraak 
met de nv Manège-Rijschool Rijbaan Piet kan van deze afspraak worden afgeweken (uitsluitend in lesverband, het 
eigenaarstarief is hierop niet van toepassing). 

33. Weidegang : enkel in samenspraak en mits akkoord van de verantwoordelijke van de NV Manège-Rijschool Rijbaan Piet. 

34. Tijdens de lessen (zowel groep als privé) is het uitgesloten vrij te rijden in die piste(s) die tijdens dat lesmoment bezet is/zijn. 

35. Longeren is enkel toegestaan in de longeercirkel  ; longeren is in geen enkele andere piste toegestaan.  

 

EIGENAARSPAARDEN NIET OP PENSION 

36. Ruiters die deelnemen aan lessen met paarden die niet op de nv Manège-Rijschool Rijbaan Piet zijn gestald dienen op 
verzoek de nodige vaccinatiebewijzen te kunnen voorleggen.  

37. Eigenaars van paarden die niet op pension staan bij de nv Manège-Rijschool Rijbaan Piet dienen hun paarden klaar te maken 
op hun transport (van of vrachtwagen). Onze was- en poetsplaatsen zijn uitsluitend voorbehouden voor pensionpaarden 

38. De parking dient eveneens proper te worden achtergelaten, ook hier dient mest te worden geruimd.  

39. Ruiters die wensen gebruik te maken van de pistes (zowel binnenpistes als buitenpistes) met paarden die niet op de nv 
Manège-Rijschool Rijbaan Piet zijn gestald dienen op voorhand de betreffende piste te reserveren en te betalen. Bij niet-
reservatie kan de toegang tot de piste worden geweigerd. Mest dient te worden opgeruimd vóór het verlaten van de piste. 

40. Longeren is enkel toegestaan in de longeercirkel ; longeren is in geen enkele andere piste toegestaan. 

 

We doen ons best om alles netjes en ordelijk te houden. 

Voor iedereen op het terrein is dezelfde regel van toepassing : zorg er mee voor dat de manege en stalomgeving 
schoon blijft !  

Papiertjes horen niet thuis op de grond, er staan voldoende vuilnisbakken. Glas en alles wat breekbaar is is niet 
toegestaan in de stallen.  

De stalgangen dienen altijd netjes te zijn. Als je je paard gepoetst hebt, ruim dan alles op.  

Voor je de les in gaat laat je de gang schoon achter. Eventuele mest en vuil afkomstig van de hoeven veeg je op en 
doe je in de vuilbak.  

Ook na de les is een goede naverzorging heel belangrijk : hoeven uitkrabben, bit afspoelen, hoofdstel en zadel naar 
de zadelkamer brengen. Ook na de les zorg je er voor dat je de gang proper achter laat. Vergeet ook niet borstel en 
schop terug op de juiste plaats te hangen. 
  

We rekenen op ieders medewerking en wensen jullie alvast veel rijplezier ! 
 

Benjamin Pieters 

& Team Rijbaan Piet 

 


