
 

De Aalbrinkhoeve Reglementen  

Reglement De Aalbrinkhoeve 
Algemeen, kledingvoorschriften, lessen, rijbaanregels, aansprakelijkheid, betaling 

 
 

Algemeen; 

1. Het betreden van het terrein van De Aalbrinkhoeve is geheel op eigen risico, evenals het volgen 

van de lessen. Het omgaan met paarden brengt risico’s met zich mee. 

 

2. Instructies van bevoegdheden/stal personeel dienen ten alle tijden te worden opgevolgd 

 

3. Rennen op ’t erf & in de gebouwen is niet toegestaan. Evenals geluidsoverlast. 

 

4. Roken is in alle gebouwen verboden, evenals in de buurt van gras & hooi.  

 

5. Paarden en pony’s dienen zonder toezegging personeel niet uit de stallen te worden gehaald, 

gevoerd te worden of te worden geaaid.  

 

6. De uitwerpselen van een paard, ongeacht waar dit plaatsvindt, dienen ter alle tijden te worden 

opgeruimd in de daarvoor bestemde kruiwagens of mesthoop 

 

7. De Aalbrinkhoeve is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van verhoging van 

heffingen en overige prijsstijgingen die leiden tot verhoging van de kostprijs 

 

8. Bij ’t gebruik van de wasplaats heeft de gebruiker die wil afspuiten voorrang boven de gebruiker 

die wil poetsen/opzadelen 
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Kledingvoorschriften; 

1. Tijdens ’t rijden, ongeacht of dit plaats vindt in de rijbaan danwel daarbuiten dient men ten alle 

tijden een goedgekeurde veiligheidshelm met CE-marking en EN-138:2012 te dragen. 

 

2. Bij het volgen van een crossles is een goed passende bodyprotector die voldoet aan de europese 

richtlijnen verplicht 

 

3. Ruiters dienen rijlaarzen, stevige schoenen of jodphurs, met een gladde doorlopende zool en 

een hak te dragen, gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of schoenen dienen ruim in de 

stijgbeugels te passen 

 

4. Los hangende kleding stukken zijn verboden. Vesten en bodywarmers dienen dicht gedragen te 

worden, sjaals zijn NIET toegestaan te paard. 

 

 

 

Lessen; 

1. Al onze lessen worden gegeven door onze vaste instructrice Yvette, tenzij zij verhinderd is, dan 

zal er een gediplomeerde vervanging worden geregeld of een ander moment worden gepland. 

 

2. Wanneer lessen tijdig, uiterlijk tot 24 uur van te voren, zijn geannuleerd kunnen deze worden 

ingehaald op een ander overeen te komen tijdstip, binnen de geldigheidstermijn van het 

lesabonnement. Te laat geannuleerde lessen kunnen niet worden ingehaald. 

 

3. De 12 lessen kaart is  15 weken geldig en dient vooraf te betaald te worden. Bij het voortijdig 

beeindigen is geen credit moglijk. 

 

4. Tijdens de lessen dienen de rijbaan regels in acht te worden genomen en de instructie van de 

bevoegdheden te worden opgevolgd 

 

5. Tijdens ’t rijden dienen de kledingsvoorschriften te worden opgevolgd met oog op veiligheid 

 

6. Rijden met hulpmiddelen; hulpteugels, sporen & zwepen is niet toegestaan. Tenzij anders 

overeen gekomen met de instructrice 

 

7. Tijdens de lessen dienen de rijbaan regels in acht te worden genomen. 

 

8. Gebruik eigen harnachement is alleen toegestaan na overleg met instructie & dient niet bij 

andere paarden te worden gebruikt 
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Rijbaan regels; 

1. Het op- en af stijgen dient in ’t midden  van de rijbaan te gebeuren en met het oog op ’t welzijn 

zoveel mogelijk met een opstaphulp. 

 

2. Indien een ruiter/amazone alleen in de rijbaan rijdt, adviseren wij dat deze een mobiele telefoon 

tot diens beschikking heeft 

 

3. De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het passeren voorrang op de hoefslag; 

rechtshouden 

 

4. Let op elkaar, geef elkaar voldoende ruimte bij passeren. Let hierbij op ’t opleidingsniveau van 

jezelf, je paard en anderen 

 

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

 

6. Mest dient z.s.m. te wordt opgeruimd 

 

7. Longeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde longeerpaddock 

 

8. Lessen gaan ten allertijde voor vrijheiden 

 

Aansprakelijkheid  

1. De lesgever is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, 

gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.  

 

2. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten 

gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet 

in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.  

 

 

3. De lesgever is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant indien aantoonbaar is dat 

deze schade is ontstaan door handelingen van de lesgever of diens ondergeschikten  

 

4. De aansprakelijkheid van de lesgever voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot 

het bedrag waarvoor de lesgever zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk 

dekking kan worden verleend.  
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Betaling; 

1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.  

 

2. Bij het contant betalen van activiteiten of lessen dient dit direct voor- of na de activiteit/les te 

worden voldaan 

 

3. Bij het doorvoeren van wijzigen na de factuurdatum wordt € 4,95 administratie kosten in 

rekening gebracht op de nieuwe factuur 

 

 

 

Bij het volgen van activteiten en lessen van De Aalbrinkhoeve gaat u akkoord met bovenstaande 

reglementen. Hierop zijn geen uitzonderingen 


