L & D Stables
Stalregels africhtings-, pensionstal “L&D Stables:
Deze richtlijnen werden met de beste bedoelingen opgesteld om de dagelijkse gang van zaken vlot te
laten verlopen en alles proper en leefbaar te houden zodat het aangenaam vertoeven is voor
iedereen.
1. Het betreden van Stal “L&D Stables” is op eigen risico
2. Voertuigen graag parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
L&D Stables kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of diefstal op de
terreinen
3. L&D Stables is alle dagen vrij toegankelijk van 9u tot 22u
Slutingsdag op dinsdag
4. Roken is verboden ivm brandgevaar op het gehele terrein.
5. Honden dienen aan de leiband gehouden te worden, met uitzondering van onze eigen hond
Djino.
6. Paard/pony steeds op een veilige manier vastzetten, bij voorkeur aan de daarvoor bestemde
plaats. Zorg ervoor dat rondom het paard er ruimte is om veilig langs te lopen.
7. Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
8. De galopeerpiste is vrij toegankelijk voor pensionklanten, doch heb respect voor je paard en
de paarden in de weides
9. Het terrein met vaste hindernissen, waaronder de waterbak is enkel toegankelijk onder
begeleiding van Kris uit veiligheidsredenen.
10. Je laten bijstaan door een externe instructeur is niet toegestaan.
11. Indien er in de piste wordt les gegeven, vraag toestemming aan de lesgever of het wenselijk
is dat u eveneens de piste betreedt, doe dit eveneens wanneer een andere ruiter de rijpiste
reeds betreden heeft.
12. Als er hindernis materiaal wordt gebruikt gelieve dit na gebruik terug op de daarvoor
voorzien plaats te plaatsen.
13. Bij het verlaten van de poetsplaats en /of piste gelieve je materiaal op te ruimen en de mest
te verwijderen.
14. Gelieve je eigen materiaal steeds veilig op te bergen in je zadelkast.
15. Ten alle tijden is de eigenaar van het paard aansprakelijk bij het niet naleven van de regels
door bijrijders, verzorgers of door hem/haar betaalde krachten.
16. Veroorzaakte schade en vernieling aan de infrastructuur dienen vergoed te worden aan de
stalhouder
17. De laatste die weggaat, doet alle verlichting uit (stalgang, piste, buitenverlichting) zorgt dat
de staldeur goed dicht is en de poort vooraan de oprit.
We houden het graag gezellig op stal, dat gaat lukken als iedereen zich vriendelijk en gezellig naar de
ander opstelt

Tot slot wensen wij jullie veel paardenplezier !!!

