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Gebouw en terrein

- In het hele gebouw geldt een rookverbod. Buiten de gebouwen mag gerookt worden,
gooi geen peuken op de grond.

- Ruim je eigen rommel op. Dat geldt voor zowel de stallen, de kantine als de toiletten.
- Opmerkingen over onveilig gedrag of niet nakomen van (veiligheids)regels moeten altijd
gerespecteerd en opgevolgd worden!
- Iedereen is welkom op onze manege. Pestgedrag wordt niet getolereerd.
- Spreek met elkaar in plaats van over elkaar. Hou de sfeer goed en spreek zaken uit. We
kijken soms met de verkeerde bril op.
- Iedereen is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke eigendommen tijdens het verblijf op
de manege. SPG ’t Hoe jzer is niet aansprakelijk voor schade of diefstal.
- Meldt een (bijna) ongeval of onveilige situatie direct aan het personeel. Denk niet dat
een ander dat wel doet. Denk aan je eigen en andermans veiligheid.

- Bekijk de vluchtplannen die bij de deuren hangen, zodat je in geval van nood weet waar
je naar toe moet.

- Opslag van materiaal van derden op het terrein is niet toegestaan.
- De kantine is alleen voor eigen gebruik en wordt niet verhuurd aan derden.

Stal

- In de stallen heerst rust. De paarden hebben daar recht op.
- Tijdens de lessen moeten de luiken van de boxen dicht en vergrendeld zijn.
- Informatie met betrekking tot de paarden staat op de stalplaat op de box.
- Bijzonderheden staan op het witte bord, dit is leidend.
- De paarden nooit op eigen initiatief voeren.
- De boxdeuren nooit openen zonder toestemming van de instructie.
- De paarden worden alleen ingezet tijdens de lessen en evenementen van ’t Hoe jzer.
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Uitzonderingen zoals bijvoorbeeld opleiden en bijrijden alleen in opdracht van de
hoofdinstructie.
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- Het stallen van niet bij de manege in gebruik zijnde paarden is onder geen enkele
voorwaarde toegestaan in verband met de mogelijke overdracht van ziektes.

- Materiaal altijd schoon en op de juiste plaats terugzetten en -hangen.

Aanhanger en trekker

- Privé gebruik van de aanhanger
• Twee keer per jaar gratis, daarna € 7,50 per keer
• Veroorzaakte schade aan aanhanger die niet door een verzekering wordt gedekt,
komen voor rekening van de gebruiker.

- De trekker mag alleen bestuurd worden door personen met een geldig rijbewijs en die
daarvoor toestemming hebben van de hoofdinstructie.

• Contactsleutel steeds uit de trekker halen als deze onbeheerd staat.
- Personen meenemen (van/naar de mestplaats) alleen ín de aanhanger, niet voorop.

Honden

- Honden mogen alleen bij uitzondering meegenomen worden.
- Honden aangelijnd in ieder geval voor en tijdens de lessen.
- Honden mogen nooit bij de paarden in het weiland.

