Huisregels voor ruiters, bezoekers en
eigenaren van paarden en pony’s,
versie okt 2014
Ten behoeve van de veiligheid en het plezier in het paardrijden voor ons allen, kent de
Papendrechtse Ruiterclub een aantal huisregels op haar manege.
Wanneer u niet bekend bent bij de P.R.C. wordt van u verwacht dat u zich na binnenkomst
meldt bij één van onze medewerkers of bestuursleden om te informeren naar onze regels en
veiligheidsvoorschriften.
De huisregels zijn een aanvulling op onze statuten, het huishoudelijk- en stalreglement.
U wordt dringend verzocht alle regels en reglementen, voorzover van toepassing, goed te
lezen en deze strikt op te volgen. Voor ouders geldt dat u uw kinderen attent maakt op de
regels. Deze regels gelden voor iedereen.
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake letsel, schade of
vervolgschade ontstaan door het betreden van de terreinen, het gebruik maken van de
faciliteiten, waaronder mede begrepen de omgang met, en het berijden van de paarden
en/of pony’s.

Het PRC terrein is op diverse plaatsen uitgerust met een camera bewakingssysteem, het
regelement ligt ter inzage achter de bar.
 De leden, ouders van leden en andere bezoekers dienen de aanwijzingen van de instructeur en
of stalbeheerder(s), alsmede het bestuur strikt op te volgen.
 Het is verboden flesjes, glazen en serviesgoed e.d. mee te nemen in de stal of bak.
 Ruiters en bezoekers dienen zich in de stal en gedurende het bijwonen van de lessen rustig te
gedragen. Wij verzoeken u de rust van de paarden te respecteren en derhalve niet te veel
mensen mee te nemen naar de stallen.
 Het is verboden op de bakrand te zitten of te klimmen.
 Parkeren op het terrein alleen in de vakken.
 Recreanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal
begeleiden en op- en afzadelen, als dit met toestemming van de instructie of eigenaar gebeurt.

 Recreanten of vrijwilligers/verzorgers mogen paarden en pony’s alleen zonder toezicht
verzorgen indien zij toestemming van de eigenaar hebben en daarvoor een instructie van de
eigenaar hebben gevolgd.
 Het is verboden om de stal te betreden met open schoenen, teenslippers etc.
 Het is verboden de stal te betreden met kinderwagens, buggy’s en driewielers.
 Fietsen dienen in de daarvoor bestemde rekken geplaatst te worden.
 Het open maken van staldeuren is verboden indien u geen deelname neemt aan de lessen ,
verzorger of eigenaar bent.
 Het is ten strengste verboden te roken in de stallen, de binnenbak, bij de buitenboxen,
werkplaats, de toiletten en in het algemeen in de nabijheid van hooi, stro of ander brandbaar
materiaal.
 Zorg ervoor dat u weet waar de nooduitgangen zich bevinden voor zowel mens als dier.
 Zorg ervoor dat u weet waar de brandblussers en slanghaspels hangen en hoe deze te
gebruiken.

