VOORWAARDEN EN BEDRIJFSREGLEMENT Manege/pension‐ en stal “Manege Laarbrug”
Dit bedrijfsreglement en voorwaarden, ook wel huishoudelijk reglement genoemd is van toepassing
op eenieder die zich op de terreinen van Manege Laarbrug bevindt.
Algemeen/definities
Met Manege Laarbrug wordt bedoeld de eigenaar en/of medewerkers van Manege Laarbrug. Met
pensiongast wordt bedoeld de eigenaar (eigenaren/verzorgenden etc.) van een paard welke in
pension staat bij Manege Laarbrug. Met lessers, lesser of lesklant worden diegenen bedoeld die
tegen betaling op een paard of pony eigendom van Manege Laarbrug een les volgen, een buitenrit
maken of voor zichzelf rijden.
Iedereen betreedt het terrein op eigen risico. Manege Laarbrug kan niet aansprakelijkheid gesteld
worden voor welke schade dan ook dat niet veroorzaakt wordt door Manege Laarbrug.
Aansprakelijkheid schade door paarden
Op het gehele terrein kan Manege Laarbrug niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade
ontstaan door toedoen door derden of paarden (pony's) van derden.
Hoefsmid
U kunt door uw eigen hoefsmid uw paarden of pony`s laten bekappen of beslaan. Het bekappen of
beslaan van uw kan op de daarvoor aangewezen door Manege Laarbrug plaats. De plaats is op de
grote stal het eerste pad links achteraan. De twee grote deuren kunnen dan open gezet worden. U
bent verantwoordelijk voor het opruimen van het afval na het beslaan of bekappen. Wanneer diverse
malen wordt geconstateerd dat uw afval van de hoefsmid niet wordt opgeruimd kunnen wij u
verzoeken om het beslaan of het bekappen bij de hoefsmid thuis te laten doen of wij ruimen het
afval voor u op maar dat kost u dan € 10.--. De hoefsmid dient zijn werkzaamheden tijdens
openingsuren uit te voeren. Men dient zelf de hoefsmid te betalen of het geld bij Manege Laarbrug te
deponeren.
Honden
Honden zijn toegelaten maar dienen aangelijnd te zijn en mogen geen overlast veroorzaken. Het is
gewenst dat u vooraf uw hond uitlaat, let wel buiten ons terrein. Indien uw hond toch zijn behoefte
doet op ons terrein, dient u dit op te ruimen. Deze mag op de mesthoop gedeponeerd worden.
Dierenarts
Kosten dienen op eigen rekening gezet te worden. Bij spoedeisende hulp is Manege Laarbrug
bevoegd de dierenarts te bellen. Ontwormen van pensionpaarden, die in overleg met de eigenaar
door Manege Laarbrug worden gedaan, gebeuren op kosten van de eigenaar. Wanneer Manege
Laarbrug niet uw paarden ontwormd dient u dit zelf te doen.
Kinderen
Manege Laarbrug is zeer kindvriendelijk maar ook kinderen dienen zich aan onze regels te houden in
het kader van het welzijn van henzelf en de dieren. Zo is het spelen op de stro en hooibalen verboden
alsmede het spelen bij de mesthoop. Ook het betreden van weilanden waar paarden lopen is voor
kinderen niet toegestaan. Ouders dienen zelf toezicht te houden op hun kinderen. Manege Laarbrug
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen in welke vorm dan ook. Het hard rennen in de

stallen is verboden en de stallen zijn geen speelplaatsen. Ook het rennen langs de binnen manege is
niet toegestaan. Tijdens de lessen is het ook niet toegestaan hard te praten of te schreeuwen

Lessen / instructie / ManegeApp
Wanneer er lessen worden gegeven door Manege Laarbrug zullen deze in de binnen of buiten
manege gegeven worden. Moet er tijdens een les, om welke reden dan ook, gewisseld worden van
rijbaan dan kan Manege Laarbrug altijd terecht in die rijbaan.
Wanneer u met uw eigen paard of pony mee wilt rijden in de lessen van Manege Laarbrug dan kan
dat in overleg. Wanneer u met uw eigen paard of pony, om welke reden dan ook, niet deel kunt
nemen aan de lessen dan kunt u tegen betaling een paard of pony van Manege Laarbrug gebruiken.
Wenst u niet deel te nemen aan de lessen wanneer u niet met uw eigen paard of pony kunt rijden
dan volgt er geen restitutie van de lesgelden die betaald zijn.
Het laten berijden van uw paard in de lessen is mogelijk. Degene, behalve de eigenaar, die op een
paard rijdt dat bij Manege Laarbrug in pension staat betaald voor de lessen of buitenritten die hij of
zij ermee maakt. De buitenritten moeten per uur afgerekend worden aan de bar.
Indien u zelf privé les(sen) wilt geven of krijgen, dient u vooraf toestemming te hebben van de
leidinggevenden van Manege Laarbrug. De bak huur voor externe ruiters bedraagt € 10,‐ per
combinatie. Het is andere ruiters wel toegestaan tijdens privélessen erbij in de bak te rijden, mits zij
rekening houden met degene die les heeft. U dient zelf voor passende kleding te zorgen. Het rijden
met een cap is verplicht.
Wanneer u aan een les deelneemt zal Manege Laarbrug een paard voor u reserveren. Wanneer u
verhinderd bent verwachten wij dat u uw les afmeldt zodat de plaats kan worden overgenomen door
iemand die een les wil inhalen.
U dient uw les altijd en alleen af te melden in de ManegeApp. Dit kan tot 1 minuut voor de les. Het
inhalen van een les kan alleen geregeld worden via de ManegeApp. Manege Laarbrug behoudt zich
het recht om bij het vaker dan driemaal achteréén niet afmelden van een les de klant te verwijderen
uit de les zodat Manege Laarbrug deze plaats kan opvullen voor een andere klant. Manege Laarbrug
behoudt zich ook het recht voor om bij het niet afmelden van een les via ManegeApp de gederfde
inkomsten te verhalen op degene die niet heeft afgemeld via ManegeApp. Een andere klant kan dan
immers geen keuze maken voor deze niet afgemelde les omdat deze niet vrij komt in ManegeApp.
Lessen die niet worden gereden in het desbetreffende kwartaal kunnen niet meegenomen worden
naar het volgende kwartaal met uitzondering van de laatste les van dat kwartaal. Bij het niet 8 uur
van te voren afmelden van een les kan geen gebruik gemaakt worden van het inhalen van de gemiste
les. Een buitenrit maken voor een gemiste les kan maar één keer in het kwartaal mits er plaats is voor
een buitenrit. U kunt dan een rit maken van maximaal 2 uur en zo 2 gemiste en afgemelde lessen
inhalen. U kunt in één kwartaal drie lessen missen en deze inhalen. Daarna moet u de lessen wel
afmelden. Afgemelde lessen moeten binnen 3 weken ingehaald worden.
Afgemelde lessen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende kwartaal.
In de berekening van een kwartaalkaart zijn de feestdagen meegenomen. De lessen die in de
feestdagen vallen kunnen niet worden ingehaald.

Verzorgen van uw paard of pony voor het rijden.
Doe altijd eerst een goed passend halster om. U kunt uw paard of pony in de box verzorgen of het
eruit halen en vast zetten aan de box. Knoop nooit een paard of pony vast aan deur van de box.

Knoop ook nooit een paard of pony vast met een knoop die je niet makkelijk los kunt trekken.
Voordat u gaat rijden moet u uw paard of pony eerst poetsen of wassen. Alle oneffenheden en vieze
plekken moeten van de vacht af voordat u een zadel op uw paard legt. Controleer ook of het paard
ergens wondjes heeft zitten. Is dit het geval geef dit dan door aan uw instructeur of instructrice. Deze
zal dan bepalen of u op dit paard of deze pony kunt rijden. Kijk ook of er onder de hoeven geen stro
met mest zit. U kunt dit er met uw handen of een hoeven krabber uit halen. Wanneer u gaat zadelen
controleer of er een goed passend dekje (sjabrak) onder het zadel zit of deze droog is en of deze goed
aan het zadel bevestigd zit. Controleer ook of de singel schoon, past en niet versleten is. Controleer
ook altijd de stiksels van de beugelriemen voordat u opstapt.
Verzorging van het paard of de pony na het rijden
Wanneer u na het bereiden van uw paard of pony deze opstal zet moet u het paard of pony na
verzorgen. In normale omstandigheden dient u uw paard na te poetsen en de ergste zweet plekken
met water en een spons te verwijderen en daarna weer droog wrijven met stro of hooi.
Wanneer uw paard of pony nog erg zweet, stap het dan nog even uit voor dat u deze op stal zet en
gaat verzorgen. Wanneer het paard of pony een deken op krijgt klop deze eerst even uit en doe deze
er op de juiste wijze op.
De kosten voor de lessen en stalling
De kosten voor het deelnemen aan de lessen verschillen. We maken onderscheidt in de kosten voor
het lessen op paarden of pony`s, kinderen of volwassenen, les kaart of losse les, rijden mensen op
een eigen paard of wordt er gereden op paarden of pony`s van de manege. Ook wordt er
onderscheidt gemaakt tussen het per les betalen en de automatische incasso. U bent voor de
manege een volwassenen wanneer u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt. Het tarief voor volwassenen
wordt ook gehandhaafd wanneer personen onder de 18 jaar in de volwassenen lessen meedraaien
die `s avonds worden gegeven. Wanneer personen die lessen op Manege Laarbrug maar per les
willen betalen moeten deze lessen als losse lessen betalen. De lesgelden worden vooraf aan de
periode gefactureerd. Het aantal lessen in een kwartaal staat gelijk aan het aantal lessen dat kan
worden gegeven op reguliere dagen in dat kwartaal. Op zon en feestdagen zijn er geen lessen.
Kosten voor stalling. Manege Laarbrug hanteert verschillende soorten stallingkosten. Er zijn
verschillende soorten boxen op twee verschillende stallen. Bij alle boxen kan een paard of pony naar
het gang pad kijken en van deze boxen zijn er een aantal die een luik hebben naar buiten. De prijs
voor het huren van een box hangt af van de box keuze die u hebt gemaakt. Kijk op de prijslijst welke
prijs bij welke box hoort. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.
De betaling voor de huur van een box dient vooraf gedaan te worden op elke eerste dag van de
maand. De betaling kan gedaan worden via de bank of contant aan de bar.
Longeren
Longeren is toegestaan in de binnenbak en buitenbak. Laat hier geen zwepen achter en sluit het hek
steeds. Na gebruik van balken of ander springmateriaal, deze altijd weer op de daarvoor bestemde
plek opruimen. Mest dient direct te worden opgeruimd. Indien er gelongeerd wordt in de binnen- of
buitenbak dient na het longeren de cirkel recht en glad geharkt te worden.
Onbevoegden
Indien u geen paard of pony in pensionstalling heeft staan of wanneer u geen lesklant van Manege
laarbrug bent is het u niet toegestaan om zich te bevinden in de stallen, zadelkamer, de weilanden, ,

hooi en stro‐opslag dan wel andere opslag of werkplaats van het bedrijf. Indien er geen reden voor is
dient u zich niet in de stallen of bijgebouwen te bevinden. Dit om het overzicht op ongewenste
handelingen en gasten te behouden.
Opdrachten aan medewerkers
Het stalpersoneel van Manege Laarbrug kan uitsluitend orders uitvoeren gegeven door de eigen
leidinggevenden. Indien u specifieke wensen heeft, dient u deze bij de eigenaar kenbaar te maken.
Opruimen
Men is verplicht om na de verzorging of berijden van het paard alle gebruikte spullen op te ruimen,
de wasplaats na gebruik netjes achter te laten.
Parkeren
Parkeren van auto's, trailers en dergelijke is geheel op eigen risico en dient te gebeuren op de
daarvoor bestemde parkeerplaats. Laden en lossen van paarden is toegestaan voor de ingang van de
stallen. Daarna moeten de vervoersmiddelen op de parkeer plaats geparkeerd worden. Stro en mest
dat tijdens het in of uitladen naar buiten wordt meegenomen dient direct opgeruimd te worden op
de mesthoop achter de stallen. Wanneer u een dieren arts bij de stallen wilt laten parkeren kan dat
achter de grote stal. Wilt u de hoefsmid laten parkeren kan dit ook achter de grote stal bij de twee
grote deuren niet tussen de stal en de boerderij.
Roken
Behalve op het terras en langs de binnenbak is het strikt verboden te roken op en rond het bedrijf.
Het is niet toegestaan om de brandblusmiddelen te belemmeren met vuilnisbakken, zadels en andere
spullen.
Weilanden
Het is niet toegestaan de weilanden te betreden zonder dat er een leidinggevende daarvan op de
hoogte is of daarbij aanwezig is. Het is ook niet toegestaan paarden in en uit de weilanden te halen
wanneer de leidinggevende daar niet van op de hoogte is.
Tijden
De openingstijden voor gebruik van de binnen- en buitenmanege en stallen voor les en pension
klanten zijn in de zomerperiode anders dan in de winter periode.
In de winter periode zijn we geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 22.30 uur,
op vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur op zaterdag van 8.00 uur tot 18.00 uur en op zondag van 10.00
uur tot 18.00 uur.
In de zomer periode zijn de openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 23.00
uur en op zaterdag en zondag van 8.00 tot 19.00 uur. Wilt u toegang buiten de genoemde uren tot
de manege, neem dan contact op met de eigenaar.
Voederen
Het is ten strengste verboden om paarden die niet uw eigendom zijn te voederen, tenzij in overleg
met of opdracht van de eigenaar. Daarmee wordt ook inbegrepen het geven van paardensnoepjes,
brood, wortels enz. enz.

Pension
Indien uw paard in pension staat wil dat zeggen dat Manege Laarbrug zorg draagt voor de
voeding/foerage van het paard en het eventueel uitmesten van de stal. Indien u gebruik wilt maken
van eigen voer of stalbedekking, kan dat alleen in overleg met de eigenaar en op eigen kosten. Het is
niet toegestaan om uw paard extra bij te voeren zonder dat Manege Laarbrug daarvan op de hoogte
is. Het extra bijvoeren van hooi of stro zal in rekening worden gebracht.
U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor verzorging van eventuele wonden, het op tijd geven van
medicatie indien noodzakelijk alsmede voor het voldoende beweging geven aan uw paard(en).
Manege Laarbrug kan zorg dragen voor het naar buiten en weer op stal zetten van uw paard.
U kunt gebruik maken van de accommodatie die bestemd voor bij pensionstalling. Het gebruik van de
binnen en buitenmanege, uw box, het aangewezen weiland, de wasplaats, de stallen, het erf, de
toiletten. En u bent natuurlijk altijd welkom in de bar van het restaurant wanneer deze geopend is. U
kunt, wanneer de bar gesloten is, gebruik maken van het gedeelte voor de bar om naar de binnenbak
te kijken wanneer anderen daar aan het rijden zijn of om te kijken naar de lessen. Het is niet
toegestaan om achter de bar te komen wanneer er niemand van Manege Laarbrug daar aanwezig is.
Het is niet toegestaan wanneer u een paard of pony in pension hebt bij Manege Laarbrug het paard
“uit te lenen” aan derden. Deze kunnen immers een paard huren van Manege Laarbrug. Als u toch
uw paard aan derden uitleent dan zal Manege Laarbrug de gederfde inkomsten in rekening brengen
bij de eigenaar van het paard of pony. Wanneer u denkt dat uw paard of pony meer beweging nodig
heeft dan kan Manege Laarbrug in overleg met de eigenaar zoeken naar een passende ruiter of
amazone uit haar les bestand. De ruiter of amazone kan uw paard of pony rijden tijdens zijn of haar
les van Manege Laarbrug. Dit zal voor de ruiter of amazone een gewone aftekening zijn van zijn of
haar nog te rijden lessen voor dat kwartaal. Ook kan Manege Laarbrug zorg dragen voor het door
rijden van uw paard of pony buiten de reguliere lessen om. Dit zal dan met de eigenaar in overleg
gebeuren.
Vrij rijden
Het vrij rijden is gebonden aan een aantal regels:
‐ stappen en halt houden doet men op de binnen hoefslag of in het midden
‐ in draf en galop heeft de linkerhand op de hoefslag voorrang
‐ veiligheid eerst, ook die van uw mederuiters; kijk naar de beginners en jonge paarden
‐ houd rekening met elkaar en gun elkaar de ruimte
‐ in‐ en uitgang zo snel mogelijk vrijmaken
‐ rijd niet rakelings langs elkaar
‐ op‐ en afstijgen midden in de bak
‐ springen als er andere ruiters rijden alleen in overleg
-uw paard stilstaand laten mesten
-niet door mest, dat in de rijbaan ligt, rijden
-na het rijden direct mest uit de rijbaan halen. Niet eerst uw paard of pony weg zetten

-in de buitenbak een meter binnen de omheining blijven (i.v.m. het recht slepen van de baan)
-wanneer er veel afgevallen bladeren in de buiten baan liggen gelieve gebruik te maken van de
binnen baan. Dit i.v.m. het vrij houden van de bodem van organische stoffen. Organische stoffen
maken na verloop van tijd de baan glad.
Wasplaats
De wasplaats na gebruik netjes achter laten. Indien de wasplaats gebruikt wordt om uw paard te
poetsen, alle afgekomen haren opruimen (haren veroorzaken onnodige verstoppingen). Wanneer u
uw paard op de wasplaats poets en iemand wil zijn of haar paard wassen of de benen afspuiten, gaat
deze voor.
Wedstrijden extern
Gelieve te melden wanneer u uw paard van stal haalt voor externe wedstrijden of lessen.
Weidegang
U kunt in het weideseizoen (afhankelijk van het weer meestal van mei t/m oktober) gebruik maken
van door Manege Laarbrug aangegeven weides. Indien u ten tijde van buitenzetten of binnenhalen
van de paarden op het bedrijf aanwezig bent, wordt er van u verwacht dat u meehelpt uw eigen
paarden in de stal of de wei te zetten. Na drie uur uw paard niet meer in de wei zetten. Doet u dat
wel dan uw paard er ook weer zelf uithalen. Vanaf half vier gaan wij de paarden weer op stal zetten.
Het op de weide zetten en er uithalen is altijd voor eigen risico. Indien u weet dat uw paard niet bij
andere paarden gezet kan worden dient u dat door te geven aan de directie. Buiten het seizoen is er
één weide aangewezen door Manege Laarbrug die kan worden gebruikt als uitloop mogelijkheid voor
de winter periode. Er wordt gedurende het hele jaar getracht de paarden dagelijks enige tijd buiten
te laten lopen. In de weekenden en op feestdagen dient u zelf zorg te dragen voor het naar buiten
zetten en het naar binnen brengen van uw paard. U kunt dan ook geen aanspraak maken op
personeel of vrijwilligers van Manege Laarbrug. Indien dit wel gebeurd zullen wij u daar kosten voor
inrekening brengen.
Dekens
Dekens dient u in principe zelf op en af te doen. Uitsluitend in speciale gevallen kunt u een beroep
doen op Manege Laarbrug, dit is echter altijd voor uw eigen verantwoording! Indien bijzondere
handelingen nodig zijn, dient u daar zelf zorg voor te dragen. Dekens die nodig zijn voor
manegepaarden zullen na de lessen op moeten wanneer dat nodig is. Weet u niet hoe een deken op
een paard moet waarschuw dan uw instructeur of instructrice, die kan het u leren voor een volgende
keer.
Waarschuwingen/niet opvolgen reglement
Wordt ondanks herhaaldelijk waarschuwen het reglement niet door u opgevolgd of u zich naar
mening van de eigenaar zich niet naar behoren gedraagt, is deze gerechtigd u per direct de toegang
tot het terrein te ontzeggen. Uw paard(en) dienen dan binnen 72 uur opgehaald te worden en er
vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden. Pensiongeld is dan verschuldigd tot het einde
van de lopende maand. Indien uw gedrag aanleiding geeft daartoe is de eigenaar gerechtigd u ook de
toegang te ontzeggen tot het gehele terrein. Nadrukkelijk behoort ook het parkeerterrein daartoe.

Vermissing en schade
Voor vermissing en schade aan eigendommen kan Manege Laarbrug niet aansprakelijk gesteld
worden. Indien uw paard schade veroorzaakt bent u daar als eigenaar voor verantwoordelijk.
Wanneer uw paard aantoonbaar schade heeft gemaakt aan gebouwen, box of afrasteringen van
Manege Laarbrug zullen wij de herstel kosten op de eigenaar verhalen.
Welzijn paarden
Geef uw paarden voldoende beweging en aandacht! Heeft u geen tijd, laat het dan weten en we
bedenken samen een oplossing. Ziet u dat een paard anders reageert dan gewoonlijk, meldt het
direct.
Zadelkasten
Bij gebruik van een pensionstal is er één zadelkast beschikbaar. Als u een tweede kast wenst is dit
mogelijk mits er voldoende kasten aanwezig zijn. Een tweede kast kunt u huren voor € 7.00 per
maand. Manege Laarbrug is niet aansprakelijk voor diefstal uit uw zadelkast. Wij adviseren dure
zadels mee naar huis te nemen.
Mest opruimen
Indien men paarden/pony’s aan de hand stapt en men verlaat hierbij het stalterrein, dan dient de
begeleider van het dier, de mest die eventueel achterblijft, direct na terugkomst op het terrein op te
ruimen. Mest in de rijbaan, poetsplaats of overig terrein buiten de stal en weide, dient direct te
worden opgeruimd. Mest moet dan naar de mesthoop gebracht worden en niet in een stal of box
gegooid worden. Na gebruik van gereedschappen zoals kruiwagens, mestgrepen of bezems dienen
weer opgeborgen te worden op de plaats van bestemming.
Vernieling
Bij vernielingen dient men deze zelf te repareren, anders worden de reparatiekosten in rekening
gebracht.
Verlichting
Als men in de avond gebruik maakt van de stallen of rijbaan dan kan men direct voor het betreden
hiervan het licht aan doen. Direct na gebruik dient men het licht weer uit te schakelen. Indien men
meerdere malen het licht niet heeft uitgeschakeld, heeft Manege Laarbrug het recht het gebruik van
het licht aan de betreffende persoon te ontzeggen of daar een vergoeding voor te vragen.
Opzeggen overeenkomst
Manege Laarbrug behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een pensionovereenkomst zonder
aanwijsbare reden op te zeggen.
Aanpassen reglement Manege Laarbrug is ten alle tijden gerechtigd het reglement aan te passen.
Klachten
Gelieve te melden bij de eigenaar.
Voor alles wat niet in dit reglement genoemd wordt, overleggen we graag met u.
Wij streven naar een sportief en gezellig paardensport bedrijf.

