Huisregels

De Wironruiters

Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding
met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.
Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en
te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.
Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele
terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen.
Aanwijzingen van de instructeurs dienen opgevolgd te worden.
De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen,
gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd.
Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn.
Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de
rijbaan en paarden te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens
de lessen bemoeien.
Honden zijn welkom, mits aangelijnd.
Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.
Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.
Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.
De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de
bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.
Alle activiteiten in en om de rijhal zijn voor eigen risico

Huur van de rijbak per uur voor ruiters:
• Niet Wironruiters kunnen de bak huren voor € 16,- leden mogen hierbij vrij rijden.
• Niet Wironruiters kunnen de bak huren voor € 30,- zonder dat leden vrij mogen rijden.
• Huur van de rijbak moet te allen tijde worden aangevraagd bij Linda Koning (06-40766851).
• Structurele aanvragen worden altijd binnen het bestuur besproken.
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Gebruik rijhal:
Ieder bak of lessend lid van de Wironruiters kan een sleutel van de rijhal (zijdeur) krijgen (€25,- borg),
te bevragen bij Mariska van Medevoort (06- 41054825)

