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Huisregels 

Hartelijk welkom op Stal Weidelust te Winsum! Wij zijn blij u te mogen ontvangen op onze accommodatie. 

 

Algemeen: 

Bezoekers zijn gehouden de door Stal Weidelust gegeven gedragsregels en aanwijzingen na te leven. Bezoekers 

dienen zich te houden aan deze huisregels, de algemene voorwaarden of instructies die door instructeurs of 

medewerkers van Stal Weidelust worden gegeven. Dit is in het grootste het belang voor de aanwezige paarden, 

pony’s en mede-aanwezigen. 

 

Alle aanwezigen op Stal Weidelust dienen zich rustig te gedragen. Er mag derhalve niet worden gerend en/of 

worden geschreeuwd. 

 

Honden zijn in beginsel toegestaan op het terrein, mits zij zijn aangelijnd. Het voorgaande geldt behoudens 

uitzonderingen die kunnen worden gemaakt door Stal Weidelust. 

 

Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen. 

 

Uit veiligheidsoverwegingen verzoeken wij u toezicht te houden op uw kinderen & kinderen die met u mee zijn en 

niet in de les mee rijden. 

 

Bij het betreden van het erf dient u rekening te houden met de aanwezige en rondrijdende machines. Voorkom 

onnodig gebruik van het erf voor uw en andermans veiligheid. 

 

Roken en alcohol: 

Roken in de kantine en in de gebouwen is niet toegestaan. U kunt voor bij de ingang van manage roken. Peuken in 

de daarvoor bestemde vuilnisbak. 

 

Alcoholgebruik en -bezit van alcohol onder de 18 jaar is verboden. Alcoholmisbruik is te allen tijde verboden.  

 

Vernielingen en ontvreemding: 

Het toebrengen van schade aan of op het terrein, aan opstallen of vervoersmiddelen of andere zaken, welke zich 

bevinden op het terrein, dan wel het ontvreemden van goederen van het terrein is verboden. De schade c.q. 

kosten worden in rekening gebracht bij de veroorzaker en de hoofdelijk aansprakelijke perso(o)n(en).  

 

Blusmiddelen zijn aanwezig ter beheersing van een (beginnende) brand. Schade welke voortkomt uit oneigenlijk 

gebruik zal op de misbruiker worden verhaald. 

 

Voertuigen en trailers: 

Auto’s en / of trailers graag parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats. 

 

Het is verboden om harder dan 15 km per uur met uw auto te rijden op het terrein van Stal Weidelust. 

 

U dient uw trailer op slot te zetten en goed te verzekeren. De trailer staat op ons terrein voor uw eigen risico. 

 

Calamiteiten: 

Bij calamiteiten moet iedereen naar het achtererf van de pensionstal gaan en daar wachten op verdere instructie. 

 

Bij calamiteiten dient men de aanwijzingen op te volgen van de bedrijfshulpverlener of diens vervanger. 
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Voor, tijdens en na het rijden: 

Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap verplicht. 

De hoofdbescherming dient te voldoen aan de laatst gepubliceerde en geldende veiligheidsnorm, een en ander 

conform de geldende regels van de Stichting Veilige Paardensport.  

 

Ruiters zijn verplicht om rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel te dragen 

tijdens het rijden op of buiten het terrein.  

 

Ruiters dienen grote en/of uitstekende sieraden dan wel te losse kleding af of uit te doen.  

 

Ruiters dienen te allen tijde de rijbaanregels in acht te nemen tijdens het rijden.  

 

Als het paard buiten de box mest (dit geldt voor het gehele terrein) of als er hoeven zijn gekrabd, etc wordt u 

vriendelijk verzocht dit op te ruimen. 

 

De stalgang(en) dienen te allen tijde netjes, vrij van obstakels en opgeruimd te zijn. Het hoofdstel, zadel ed, 

poetsspullen, etc. dienen direct opgeborgen te worden in de daarvoor bedoelde zadelkamer of kasten. 

 

Paard of pony alleen vastzetten op de daarvoor bestemde plekken: aan de bak rand of spuit/poetsplaats. Niet aan 

de box spijlen. 

 

Bij gebruik van de spuit- /poetsplaats, graag deze weer netjes achterlaten. 

 

Bij verlaten van de bak de route van en naar de stal aanvegen. 

 

Zonder toestemming worden andermans spullen niet gebruikt.  

 

Als er hindernismateriaal wordt gebruikt, graag opruimen na gebruik. 

 

Sluit altijd de box deur en de hekken goed af. 

 

Er mag niet zonder toestemming stro, hooi of voer worden gepakt. 

 

Uitmesten en strooien wordt gedaan door Stal Weidelust. 

 

Stal Weidelust heeft het recht om een ruiter c.q. toeschouwer de toegang tot de stallen of rijbaan dan wel het 

gehele terrein met onmiddellijke ingang te ontzeggen, indien gehandeld is of vermoed wordt gehandeld te zijn in 

strijd met een van de bovengenoemde bepalingen.  
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Rijbaanregels: 

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. 

Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden, voor een ieders veiligheid! 

 

Degene die op de linkerhand rijdt, heeft voorrang bij het passeren van elkaar op de hoefslag, dus rechts houden. 

 

Degene die op de dezelfde hand een snellere gang heeft, en of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang. 

 

Ruiters dienen elkaar ruimte te geven bij het passeren en elkaar niet te snijden.  

 

Paarden/pony’s loslaten in de rijbak is niet toegestaan. 

 

Longeren in de rijbak altijd in overleg met de mede-gebruikers. 

 

Mest je paard/pony in de rijbak, paddocks of longeer cirkel, dan dient men dit op te ruimen. 

 

Diegene die les heeft, krijgt te allen tijde voorrang 

 

Op- en afstijgen in het midden van de rijbak. 

 

Houd altijd voldoende afstand van elkaar 

 

Het voornemen in en uit de rijbaan te gaan, dient luid en duidelijk te worden aangekondigd. 

 

 

 

 

 

 


