
Reglement Hippisch Centrum Nootdorp 2020 

1. Rookregels 

In en rondom alle gebouwen, uitgezonderd het  terras, geldt een algeheel ROOKVERBOD. 

Bij overtreding zal door de directie eenmaal gewaarschuwd worden en behoudt zij zich het 

recht voor, om bij recidive de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder 

dat er enig recht op restitutie van het reeds betaalde stallinggeld bestaat. 

2. Faciliteiten  

 

2.1  Boxen 

Er zijn drie maten boxen, te weten "standaard", "groot" en "dubbel". Alle boxen zijn 

genummerd. Een toegekende box mag zonder toestemming van de directie niet veranderd 

worden. De directie behoudt altijd het recht om, indien zij dit noodzakelijk acht, een andere 

box  aan te wijzen. 

 

2.2  Grote binnenbak  

De grote binnenbak (20x40) staat ter vrije beschikking voor het rijden van uw paard/pony, 

behoudens de tijden dat er les wordt gegeven, of wedstrijden worden georganiseerd. In geval 

er les wordt gegeven, moeten de gebruikelijke voorrangsregels worden toegepast. Het is niet 

toegestaan uw paard/pony in deze bak te longeren of los te 

laten.                                                                                                                      

2.3  Kleine binnenbak 

Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de grote binnenbak, zij het dat hierin eenmaal per 

dag uw paard/pony kan worden gelongeerd, of gedurende 20 minuten los kan worden gelaten. 

In geval het paard/pony wordt losgelaten, dient de eigenaar aanwezig te blijven. Op het bord 

moet de gewenste tijd worden gereserveerd. 

In geval van wedstrijden dient de bak zo nodig beschikbaar te zijn voor het "losrijden" van de 

deelnemers.  

2.4  Buitenbakken 

De buitenbakken zijn gedurende de openingstijden beschikbaar, tenzij bijzondere 

omstandigheden maken dat deze tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Niet is toegestaan uw 

paard/pony hierin te longeren of los te laten lopen. Ook is het niet toegestaan om met een 

vervoermiddel in de bakken te rijden. 

Voor alle bakken geldt dat de mest onmiddellijk na het laten vallen moet worden 

opgeruimd. Het is niet toegestaan eerst het paard weg te brengen en later terug te 

komen.  

2.5  Stapmolen  

Deze kan gebruikt worden als er vooraf overlegd met leiding/stalmedewerkers. 

2.6 Longeercirkel 

Deze mag vrij worden gebruikt. Overleg met elkaar als er al iemand bezig is. 

 



2.7 Paddocks 

Deze zijn vrij te gebruiken in overleg met elkaar. 

2.8  Weiland 

Gebruik van het weiland gedurende het seizoen, mei t/m september, uitsluitend in overleg met 

de directie en de eigena(a)r(en) van de reeds aanwezige paarden/pony's. Indien de toestand 

van de bodem het gebruik niet toelaat, zal het weiland (tijdelijk) worden gesloten. 

2.9  Zadelkamers  

Per eigenaar/paard/pony is een kast beschikbaar. U dient uw eigendommen hierin op te 

bergen, zodat de ruimte voor eenieder toegankelijk blijft en opgeruimd is. Het is niet 

toegestaan eigen meegebrachte kasten te plaatsen. Indien voorradig kan een extra kastje 

worden bij gehuurd. 

2.10 Kluisjes 

Iedere pensionklant krijgt een kluisje. Hier moet het paspoort van het paard in worden 

bewaard. 

2.11  Spoelplaats  

Zowel de spoelplaats buiten als binnen dienen na gebruik schoon te worden achtergelaten. 

Mest en hoeven"krabsel" dient, ter voorkoming van verstopping van het riool/vervuiling van 

het terrein, te worden afgevoerd. Het emmertje in het putje van de binnenspoelplaats mag niet 

worden verwijderd! (Verstopping riool!) Wel om het te legen uiteraard. Het is VERBODEN 

te voeren op de spoelplaatsen. 

2.12 Buitenterrein  

Het buitenterrein is op de eerste plaats bedoeld om de manege bereikbaar te doen zijn. 

Daarnaast heeft het de functie van het parkeerterrein voor zowel auto's als trailers. 

Het is daarnaast niet toegestaan uw auto/trailer (tijdelijk) voor de mestput te stallen. Dit is 

evenmin toegestaan voor de ingangen van manege, buitenbak en toegang tot het weiland. 

Indien u uw paard/pony op het buitenterrein uitstapt, dient de eventuele mest opgeruimd te 

worden. 

2.13 Gangen  

U dient deze schoon te houden, dus na het verzorgen van uw paard eventueel hoeven"krabsel" 

opruimen. Borstels e.d niet uitkloppen op de deuren. Tevens dienen alle gangen vrijgehouden 

te worden van obstakels, in welke vorm dan ook. Voor noodgevallen. 

3. Betalingen 

 

3.1 Stallingsgeld 

* Het overeengekomen stallingsgeld volgens bijgevoegde "Tarievenlijst" kan, indien de 

directie zulks noodzakelijk acht, worden verhoogd. Een dergelijk besluit wordt, alvorens in 

werking te treden, tenminste 1 maand voordien aan een ieder kenbaar gemaakt. 

 

  



*Het stallingsgeld dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan en dient uiterlijk    

op de 5de van de maand waarop de betaling betrekking heeft op de bankrekening van HCN te 

zijn bijgeschreven. 

*Voorkeur heeft het om de directie te machtigen en mee te doen met de automatische incasso. 

U heeft er dan verder geen omkijken naar.  

 

* Bij te late betaling is HCN gerechtigd voor elke ingebrekestelling € 12,00 aan 

administratiekosten in rekening te brengen.  

* Bij een betalingsachterstand van 1 maand, heeft de directie het recht de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat hierdoor de betalingsverplichting teniet gaat. 

* Van het voornemen dat het paard/de pony voor langere tijd afwezig zal zijn op de manege, 

anders dan voor bezoek dierenarts, wedstrijden of buitenrit, dient de directie 1 kalendermaand 

van tevoren schriftelijk in kennis te worden gesteld. 

In geval er sprake is van een betalingsachterstand, is het zonder toestemming van de directie 

verlaten van het manege-terrein met uw paard/pony, in het geheel niet toegestaan. 

* Ingeval er sprake is van het gedurende de zomermaanden elders onderbrengen van het 

paard/pony, dient de overeenkomst geacht te worden ontbonden, zoals omschreven in artikel 

10 van deze voorwaarden. Bij terugkomst, indien er naar het oordeel van het bestuur 

stallingsruimte beschikbaar is, wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten. Reservering van 

de box is mogelijk.  In dat geval blijft de overeenkomst geldig. 

De kosten van reservering bedragen € 150,- voor elke maand dat de reservering duurt. Er kan 

voor maximaal 4 maanden per jaar gereserveerd worden. Tijdens de reserveringsperiode heeft 

het bestuur het recht om de box te gebruiken. Het wederom in gebruik nemen van de box 

moet tijdig aan het bestuur worden gemeld. 

3.2 Trailers / Menwagens 

De mogelijkheid bestaat uw trailer op het terrein van de manege op de daarvoor bestemde 

plaats, te parkeren. De hiervoor in rekening gebrachte kosten zullen maandelijks en bij 

vooruitbetaling met het stallingsgeld dienen te worden voldaan. of per jaar. Het bestuur heeft 

het recht om de trailer-parkeerplaats (per direct) op te zeggen, wanneer aan de genoemde 

regels geen gehoor wordt gegeven. 

3.3 Kantine 

Consumpties in de kantine dienen à contant te worden betaald of met een rekening in de kassa 

waar een positief saldo op gestort is. Meegebrachte consumpties mogen in de kantine niet 

worden genuttigd. Serviesgoed en flesjes mogen niet worden meegenomen buiten de kantine. 

(vraag om plastic bekertje) 

3.4 Dierenarts/hoefsmid 

Deze zijn te allen tijde voor rekening van de eigenaar van het paard. 



3.5 Honden 

Honden zijn toegestaan mits zij gehoorzaam en sociaal zijn. De eigenaar is altijd 

aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond. Honden dienen in en rondom de gehele 

manege aangelijnd te zijn, dit om overlast te voorkomen (met uitzondering van medewerkers) 

Alle uitwerpselen dienen te worden verwijderd en in de mestput te worden gedeponeerd. 

3.6 Lessen  

De directie biedt aan om hetzij individueel, hetzij in groepsverband, zowel dressuur als 

springlessen te volgen. Hiervoor zijn gekwalificeerde instructeurs beschikbaar, zodat het 

geven van instructie door een derde zonder toestemming van het bestuur niet is toegestaan. Er 

is een speciaal protocol voor het geven van instructie door instructeurs van buiten af. 

Privé lessen dient u zelf met de instructeur af te spreken en te noteren in de agenda. 

Afzeggingen moeten ook in de agenda worden genoteerd. Als niet tijdige afzegging heeft te 

gelden, indien deze niet 24 uur van te voren kenbaar is. Alsdan heeft de directie het recht het 

lesgeld in rekening te brengen. 

Het is niet toegestaan derden zonder toestemming van de directie lessen op uw paard/pony te 

laten volgen bij uw verhindering. Indien zulks plaatsvindt met onze toestemming, zal voor 

betaling de eigenaar aansprakelijk blijven. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk op de dag  

waarop de lessen werden gevolgd. 

3.7 Bijrijders 

Het is toegestaan om een of meerdere bijrijders te hebben. Deze bijrijders dienen zich te 

registreren (zie hiervoor "tarieven"). Zonder deze registratie is het niet toegestaan van de 

accommodatie gebruik te maken. 

Onderverhuur is niet toegestaan. 

4. Box-onderhoud 

De box wordt wekelijks in haar geheel en ruim voorzien, afhankelijk van uw wensen, van 

hetzij stro, danwel zaagsel, zodat het aan de eigenaar niet is toegestaan tussentijds zelf geheel 

of gedeeltelijk de box uit te mesten/op te strooien, behoudens het in een hoek van de box 

deponeren van de mest. 

                                                                                       

Het is de eigenaar niet toegestaan, zonder toestemming van de directie, veranderingen aan de 

box aan te brengen, Hieronder is begrepen het op de box-deuren schroeven van naamplaatjes 

en/of aangeven van gewijzigde voerschema’s. 

5. Voerschema  

         

        Dagelijks wordt aan de paarden/pony’s verstrekt: 

1. 3x krachtvoer.  

2. 2x ruwvoer.  



6.  Ziektes/aandoeningen  

Indien uw paard/pony een ziekte of aandoening heeft, waardoor gevaar bestaat, dat andere 

paarden/pony’s eveneens besmet raken, dient u zulks terstond aan de directie mede te delen. 

De door de directie noodzakelijk geachte maatregelen zijn voor de eigenaar bindend. 

7.   Verzekeringen 

Bij binnenkomst dient voor het paard/pony een W.A.-verzekering te zijn afgesloten, welke 

dekking biedt voor schade aan eigendommen van de manege alsmede die van derden. Een 

kopie van de polis dient bij het aangaan van de overeenkomst te worden overgelegd. De 

eigenaar is verplicht zijn paard/pony te laten inenten tegen influenza en deze enting geldig te 

houden. Het is ook verplicht om minimaal 2x per jaar te ontwormen. De directie heeft een zg. 

ontzorgpakket. 1 x per jaar wordt er collectief in ge-ent, en vind er een collectief 

mestonderzoek plaats van alle paarden. Zo nodig zal het paard met een wormbesmetting 

ontwormd worden. De eigenaar zal hiervan op de hoogte worden gesteld. 

8. Aansprakelijkheid  

De huurder vrijwaart Hippisch Centrum Nootdorp en haar personeel tegen alle aanspraken ter 

zake van schade en/of letsel en/of vermissing, welke huurder of derden tegenover Hippisch 

Centrum Nootdorp of haar personeel kunnen doen gelden, als gevolg of i.v.m. het gebruik van 

het gehuurde. In geval u het vermoeden heeft dat uw eigendommen zijn ontvreemd dient u 

zulks ter kennis te brengen van de directie. Ter voorkoming van vermissing van uw zaken is 

het raadzaam deze in uw zadelkast op te bergen of mee naar huis te nemen. 

9. Veiligheid 

In het kader van de veiligheid zijn door Hippisch Centrum Nootdorp diverse regels opgesteld 

zoals b.v. rijbaanregels. Met name het dragen van een passend en goedgekeurd hoofddeksel is 

verplicht. Alle gebruikers van de accommodatie dienen zich aan deze regels te houden.   

10. Ongewenst gedrag en verboden middelen. 

10.1 Ongewenst gedrag 

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan gedrag wat bij anderen een onveilig gevoel oplevert. 

Indien iemand ongewenst gedrag vertoont dient dit te worden gemeld bij de directie die 

vervolgens actie zal ondernemen. 

 

10.2 Verboden middelen 

Deze middelen zijn verboden op het hele terrein.  

Bij constatering of vermoeden van het gebruik van ongeoorloofde middelen wordt deze 

persoon op staande voet verwijderd van het terrein. Hierbij vervallen dan alle nog eventueel 

aanwezige verplichtingen van HCN aan deze persoon. 

11. Einde van de overeenkomst 



De overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging, welke tijdig aan de directie dient te 

zijn kenbaar gemaakt. Als tijdig heeft te gelden een volle kalendermaand voorafgaand aan het 

vertrek. 

Deze eindigt eveneens, indien naar de opvatting van de directie de eigenaar handelt in strijd 

met de voorwaarden, dat een voortzetting van haar in redelijkheid niet kan worden gevorderd.  

In alle andere gevallen waarin deze voorwaarden niet  voorzien beslist de directie.   

 


