
 

 

 

 

Huisregels Stichting Hippisch Centrum Zeegersloot 

Artikel 1  Algemeen 
 

A Het bestuur van Stichting Hippisch Centrum Zeegersloot (hierna ‘de Stichting) is belast met 

 de dagelijkse gang van zaken betreffende het Hippisch Centrum Zeegersloot gevestigd aan de 

 Westkanaalweg 17, 2403 NA te Alphen aan den Rijn.  

B De Stichting exploiteert het manegecomplex. In samenwerking met de Landelijke 

 Rijvereniging en Ponyclub De Alphense Ruiters (hierna ‘de Vereniging’) stelt de Stichting zich 

 ten doel de ruitersport in het algemeen te bevorderen. 

C De Stichting faciliteert de Vereniging in het realiseren van haar doelen. 

D Alle personen die met paarden of pony’s, zowel manegedieren als privédieren gebruik maken 

 van de accommodatie dienen lid te zijn van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De 

 Alphense Ruiters.  

E De Stichting en Vereniging hebben een gemeenschappelijke website 

 (www.hippischcentrumzeegersloot.nl). Op deze website wordt regelmatig actuele informatie 

 gepubliceerd en zijn belangrijke documenten te downloaden.  

F De Stichting beschikt over het Veiligheidscertificaat van de Stichting Veilig Paardensport, en 

 spant zich in dit certificaat te behouden.  

G Alle gebruikers van de accommodatie worden geacht zich overeenkomstig de in dit 

 reglement gestelde richtlijnen te gedragen.  

H Alle gebruikers van de accommodatie zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun handelen, 

 alsmede dat van introducés. Een ieder die materiële schade aan het complex danwel 

 materiële of immateriële schade aan de Stichting Hippisch Centrum Zeegersloot toebrengt 

 zal hierop aangesproken worden en wellicht aansprakelijk voor worden gesteld. Mogelijk 

 heeft dit consequenties, zoals ontzegging van de toegang tot het complex en/of vergoeding 

 van de toegebrachte schade.  

I Het betreden van het complex van het Hippisch Centrum Zeegersloot geschiedt op eigen 

 risico. De Stichting danwel het bestuur van de Stichting is niet aansprakelijk voor schade aan 

 persoonlijke eigendommen of geleden schade ten gevolge van ongevallen van mens of dier.  

J Het manegecomplex is geen openbare gelegenheid. Derhalve kan personen, die zich om 

 onduidelijke reden op het terrein begeven danwel ongewenst gedrag vertonen, de 

 toegang worden ontzegd op grond van het erfpachtrecht welke de Stichting geniet. 

K Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor personen de toegang tot het

 complex te weigeren zonder opgaaf van reden.  

L Het is niet wenselijk dat kinderen zich de gehele dag zonder begeleiding of duidelijk doel op 

 het complex begeven. Wanneer zulks geconstateerd wordt zullen de ouders danwel 

 verzorgers van het kind hierop worden aangesproken. De ouders/verzorgers van 

 minderjarige personen dienen er op toe te zien dat hun kinderen zich goed gedragen en zich 

 niet in onveilige situaties begeven. Tijdens de lessen egeorganiseerde activiteiten zal de 

 instructeur hierop toezien.  



M Het is toegestaan honden kort aangelijnd mee te nemen, onder voorwaarde van de 

 opruimplicht van hun uitwerpselen op het complex en het niet verstoren van de normale 

 gang van zaken danwel het in gevaar brengen van mens of dier.  

N Nieuwe bezoekers dienen zich te melden bij een personeelslid.  

 

 

Artikel 2 Veiligheid 
 

A Gebruikers van de accommodatie zijn verplicht zich te houden aan de veiligheidsregels zoals 

 deze gelden vanuit het Veiligheidscertificaat van Stichting Veilig Paardensport. Deze 

 veiligheidsregels zijn opgehangen in de kantine en zijn indien gewenst op te vragen bij het 

 bestuur.  

B Gebruikers van de accommodatie zijn te allen tijde verplicht veiligheidsaanwijzingen van het 

 bestuur en personeel van de Stichting op te volgen.  

C Op het terrein mag slechts stapvoets worden gereden, hetzij met voertuigen danwel met 

 paarden of pony’s. Parkeren dient te geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen op het 

 terrein. Deuren en doorgangen dienen vrijgehouden te worden. Verkeer dat het erf op komt 

 rijden heeft voorrang boven het verkeer dat het erf verlaat, met uitzondering van 

 trailerverkeer. 

D Het is verboden op het complex te roken, met uitzondering van speciaal daarvoor 

 aangewezen plekken.  

E Het is voor alle bezoekers van het complex verplicht degelijk schoeisel te dragen.  

F Het poetsen en op- en afzadelen van paarden en pony’s dient te gebeuren in stal ofwel op de 

 daarvoor bestemde poetsplaats. Bij gebruik van de poetsplaats is men verplicht het paard of 

 de pony vast te zetten. Het is niet toegestaan om een paard of pony  zonder toezicht te 

 laten staan. Mest en ander afval dient opgeruimd te worden.  

G De stallen zijn –behoudens noodsituaties- slechts toegankelijk voor de ruiter en/of verzorger 

 van het betreffende paard of pony, zijn of haar gezinsleden, de eigenaar van het paard, 

 dierenartsen, hoefsmeden, bestuursleden en door het bestuur aangewezen personeel.  

H Hekken en deuren van stallen, rijbanen, paddocks en weilanden dienen altijd gesloten te 

 worden.  

I Onveilige situaties of gedragingen van anderen dienen bij het bestuur, personeel of 

 instructeur gemeld te worden. Ook is er een veiligheidscoördinator waar dergelijke situaties 

 gemeld kunnen worden.  

 

 

Artikel 3 Gebruik van de accommodatie 
 

A De daarvoor geschikte terreingedeelten zijn ter beschikking aan eigenaren en verzorgers van 

 privépaarden. Ruiters met een manegepaard mogen alleen onder begeleiding  van een 

 instructeur gebruik maken van deze faciliteiten, tenzij anders is bepaald.  

B Tijdens groepslessen zijn rijbanen alleen toegankelijk voor deelnemers van de betreffende 

 les, tenzij de instructeur anderzins besluit. 

C Weidegang is mogelijk gedurende het door het bestuur daarvoor aangewezen seizoen. De 

 weidegang is beperkt tot de uren dat er daglicht is. Door het bestuur of personeel van de 

 Stichting wordt aangegeven welke delen van het weiland beschikbaar zijn. De weidegang 

 geschiedt op eigen risico. Bij aanvang van het weideseizoen zullen de daarvoor geldende 

 regels kenbaar gemaakt worden.  

D Paddocks zijn beschikbaar voor het luchten van de paarden/pony’s. De maximale duur is 1 

 uur met 2 paarden of 30 minuten met 1 paard per dag. Het luchten dient onder 



 toezicht te geschieden. In de paddocks mag ook gelongeerd worden. Mest in de paddocks 

 dient opgeruimd te worden en gaten moeten worden gedicht.  

F Er kan gebruik worden gemaakt van de spuitplaats indien deze na gebruik schoon wordt 

 achtergelaten. 

G Tegen betaling kan een abonnement genomen worden voor het in de stapmolen danwel 

 weiland, danwel paddock laten zetten van een privépaard door het personeel. 

H Het is niet toegestaan een paard/pony los te gooien in één van de rijbakken.   

I Tegen betaling is het mogelijk een paardentrailer te stallen op het terrein 

J Materialen die gebruikt worden tijdens het beoefenen van de sport dienen schoon 

 opgeborgen te worden op de daarvoor bestemde plek.  

K Tevens dient u er zorg voor te dragen geen onnodig licht te laten branden. 

L Voor verzorgers van manegedieren zijn afsluitbare lockers beschikbaar om spullen in op te 

 bergen. Voor het afsluiten hiervan is men zelf verantwoordelijk. Voor alle paarden is een 

 daarvoor bestemde zadelruimte beschikbaar. Deze dienen afgesloten te worden. De Stichting 

 is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van uw eigendommen.  

M De kantine is bedoeld als ontmoetingsplaats voor alle gebruikers van het manegecomplex. De 

 openingstijden worden bij de kantine gepubliceerd. Zowel de kantine als toiletten dient u 

 schoon en opgeruimd achter te laten.  

N Bezoekende wedstrijdruiters kunnen slechts gebruik maken van de daarvoor bestemde 

 rijbanen en parkeergelegenheden, alsmede de kantine en toiletten. Zij dienen de 

 aanwijzingen van het personeel en het organiserend comité op te volgen.  

O Het is niet toegestaan om van buitenaf het stallencomplex met voertuig danwel paard of 

 pony binnen te rijden. 

 

 

Artikel 4 Gedrag 
 

A Alle gebruikers en bezoekers van het complex dienen zich beleefd te gedragen en zich te 

 onthouden van gedragingen en/of uitlatingen die als kwetsend kunnen worden beschouwd.  

B Het gebruik van of het bezitten danwel verhandelen van verdovende middelen wordt niet 

 getolereerd en leidt tot weigering van de toegang tot het complex.  

C Van het opzettelijk schade toebrengen aan het complex en/of derden dan wel diefstal wordt 

 aangifte gedaan. 

D Het is verboden te rennen of schreeuwen in de gebouwen en het omliggende terrein.  

E Een ieder is verplicht gebruik te maken van de daarvoor bestemde afvaltonnen en 

 containers. 

F Het is verzorgers van manegedieren niet toegestaan zonder toestemming van het 

 personeel/instructeur buitenritten te maken, tenzij onder begeleiding van hun instructeur. 

G Aanwijzingen van het personeel dienen stipt te worden opgevolgd.  

 

 

Artikel 5 Stalling en welzijn van paard en/of pony 
 

A Stalling van privépaarden en/of pony’s geschiedt volgens de stalovereenkomst tussen de 

 eigenaar en Stichting Hippisch Centrum Zeegersloot. Een voorbeeld van een dergelijke 

 overeenkomst is te downloaden van de website.  

B De privépaarden en – pony’s worden volgens een door het bestuur vast te stellen wijze en 

 schema ingeënt. Deze vaccinaties zijn verplicht, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om

 hiervan af te zien. De tijdstippen van toediening worden ruim van te voren aangekondigd, 

 opdat de benodigde documenten bij de daarvoor aangewezen persoon ingeleverd kunnen 

 worden.  



C Paarden en pony’s waarvan geen recent entingsbewijs kan worden overlegd dienen zo snel 

 mogelijk te worden geënt op kosten van de eigenaar.  

D De eigenaar van een privépaard of –pony dient ervoor zorg te dragen dat er een actuele 

 kopie van het gehele paardenpaspoort, inclusief gegevens medicamenten, bij het bestuur 

 aanwezig is. Na elke wijziging dient er een nieuwe kopie opgestuurd te worden.  

E Mestonderzoek wordt uitgevoerd door de Stichting. De kosten hiervan en eventuele 

 ontworming zijn voor rekening van de eigenaar van het paard/pony. 

F In geval van plotselinge ziekte of letsel van een privépaard of –pony is het personeel en het 

 bestuur gerechtigd om op kosten van de eigenaar (indien de eigenaar niet ingelicht kan 

 worden) een dierenarts te alarmeren en het paard te laten onderzoeken en/of behandelen.  

G Met dient er zelf zorg voor te dragen dat het bekappen en/of beslaan van het paard of pony’s 

 tijdig en door een gediplomeerd hoefsmid gedaan wordt. De kosten hiervan zijn voor 

 rekening van de eigenaar van het betreffende dier.  

H Het voeren van de paarden/pony’s geschiedt door het personeel. Wanneer er om dringende 

 redenen ander voer gegeven dient worden dient dit met het personeel overlegd te worden. 

 Speciale maatregelen die nodig zijn voor de stalling van uw paard of pony worden met  het 

 personeel overlegd.  

I Het is niet toegestaan paarden of pony’s gestald op de accommodatie die niet uw 

 eigendom zijn bij te voeren met door uzelf meegebracht voer danwel voer van de Stichting.  

J De stallen beschikken over een naambordje waarop tevens de hoeveelheden voer wordt 

 aangegeven. Alleen in overleg met het personeel kunnen hier aanpassingen op gemaakt 

 worden.  

K Het geven van ruwvoer in hooinetten is in principe niet toegestaan, tenzij en verklaring vane 

 en dierenarts kan worden overlegd waarin staat dat dit noodzakelijk is voor de gezondheid 

 van het paard. Het is niet toegestaan deze hooinetten in de stalgang op te hangen. Opslag 

 van gevulde hooinetten geschiedt slechts op daarvoor aangewezen plekken. 

L Het beleid omtrent het openen dan sluiten van de buitenluiken wordt door het personeel, zo 

 nodig in overleg met het bestuur, bepaald.  

M Het welzijn van paarden en pony’s in eigendom van de Stichting valt geheel onder de 

 verantwoording van het bestuur van de Stichting. Mocht u hier op- of aanmerkingen over 

 hebben kunt u zich tot het personeel danwel bestuur wenden. Wanneer op eigen initiatief de 

 hulp van een dierenarts voor deze dieren wordt ingeroepen dient u de de kosten daarvoor 

 zelf te dragen.  

N Het bestuur van de stichting en het personeel zijn gerechtigd tot het nemen van maatregelen 

 tegen een ieder die zijn of haar paard/pony verwaarloosd, mishandeld of anders het welzijn 

 van het dier in het geding brengt.  

 

 

Artikel 6 Instructie 
 

A Het is mogelijk om wekelijkse groeplessen te rijden met paard en/of pony. Deze lessen 

 worden georganiseerd door de Stichting. 

B Betaling geschiedt aan de Stichting voorafgaand aan elk kwartaal, via automatische incasso. 

 Alleen bij uitzondering vindt betaling plaats middels facturering.  

C De kosten voor deze lessen worden vastgesteld door het bestuur van de Stichting en zijn bij 

 het bestuur op te vragen.  

D Er bestaat de mogelijkheid tot het krijgen van privélessen.  

E Het krijgen van instructie door een instructeur van buitenaf is onder bepaalde voorwaarden 

 mogelijk, welke in artikel 8 van dit reglement staan beschreven. 

F Alleen lessen welke in de zomervakantie niet gereden worden, kunnen bij opgave vooraf 

 ingehaald worden op een met de instructeur te overleggen moment. Lessen die in andere 

 vakantieperioden danwel om andere reden niet worden gereden kunnen niet worden 



 ingehaald danwel terugbetaald, met uitzondering van ziekte en bijzondere omstandigheden 

 na overleg met het bestuur van de Stichting.  

G Inhaallessen zijn niet overdraagbaar aan andere ruiters/klanten.  

H Tijdens de lessen dienen de deelnemers te allen tijde de aanwijzingen van de instructeur op 

 te volgen. 

I Inschrijving voor de lessen geschiedt via een door het bestuur nader te bepalen wijze.  

J Welke manegedieren beschikbaar zijn voor een les, wordt door het personeel danwel 

 instructeur bepaald.  

K Het is niet mogelijk deel te nemen aan groepslessen via een losse betaling per les. 

 Uitzondering hierop zijn nieuwe klanten, die enkele ‘proeflessen’ kunnen nemen. Daarna 

 wordt echter een leskaart aangekocht. Klanten die voor in werking treden van dit reglement 

 gebruik maakten van losse lessen, kunnen dit blijven doen.  

 

 

Artikel 7 Weidegang 

A Weidegang van manegepaarden geschied door het personeel. Het is alleen na overleg met de 

 instructeur/personeel mogelijk om een manegepaard zelf in of uit de weide te halen.  

B Weidegang van privépony’s/paarden geschiedt alleen tijdens het weideseizoen, van ca. 

 maart tot ca. oktober.  

C Privépaarden gaan in kleine, relatief vast samengestelde, groepen op de voor die groep 

 vastgestelde weide voor een dagdeel.  

D Indien iemand hier geen gebruik van maakt, kan het paard op het algemene weiland worden 

 gezet. Het is niet toegestaan van zowel het algemene land als de weidegang zoals bedoeld in 

 lid C van dit artikel gebruik te maken.  

E Het gebruik van het weiland is voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade 

 aan het paard indien dit niet door direct toedoen van haar of het personeel heeft 

 plaatsgevonden. 

F Tijdens het gebruik van de weide dient een ieder zich ervan te vergewissen dat er spanning 

 staat op het schrikdraad. 

G Het personeel besluit of het weiland geschikt is voor weidegang. Indien zij besluit dat 

 weidegang niet mogelijk is, wordt weidegang niet toegestaan.  

H De eigenaar van het paard is zelf verantwoordelijk voor het ruimen van de mest op het 

 betreffende weiland. 

I Gebruik van de springweide met een manegepaard is alleen mogelijk onder toezicht van een 

 instructeur. Gebruik van de springweide met een privépaard is alleen mogelijk na overleg 

 met een instructeur.  

 

 

Artikel 8 Verzorging van manegedieren 

A Tegen betaling is het mogelijk verzorger te zijn van een manegepony of –paard.  

B Bij 100% verzorging, is er maar één verzorger per paard/pony. Het is ook mogelijk voor 50% 

 een dier te verzorgen, tegen lagere kosten. Er kunnen dan twee verzorgers per dier zijn. 

C Bij 50% verzorging dient in goed onderling overleg met elkaar en de instructeur een verdeling 

 van de verzorgmomenten gemaakt te worden. 

D Een wekelijkse groepsles is bij het verzorggeld en de verzorgersfee inbegrepen. 

E Betaling geschiedt per automatische incasso.  

F Het is uiteraard slechts mogelijk een paard/pony te verzorgen indien de betaling daarvoor 

 vooraf aan de betreffende termijn voldaan is.  

G Opzegging van verzorging door de verzorger geschiedt per kwartaal, met een opzegtermijn 

 van één maand.  



H Opzegging door het bestuur geschiedt met een opzegtermijn van één maand. Het bestuur 

 behoudt zich echter het recht voor de verzorging, zonder opgaaf van reden, per direct te 

 beëindigen.  

I Er kan op een verzorgpony/paard gereden worden, indien het dier niet in de les moet lopen 

 of beschikbaar moet zijn voor andere activiteiten.  

 J Voor en na de lessen kan er wel door de verzorgers gereden worden in overleg met de 

 instructeur.  

K Vanzelfsprekend kan alleen op het betreffende verzorgdier gereden worden en niet op 

 andere manegepaarden/pony’s. Het is buiten de lessen om ook niet toegestaan dat anderen 

 dan de verzorger zelf op het verzorgdier rijden.  

L Springen mag alleen in overleg met de instructeur. 

M Het is voor verzorgers niet toegestaan zelfstandig buitenritten te maken, in overleg mag 

 buiten uitstappen wel mits men op het terrein blijft.  

N Er mag niet zonder zadel gereden worden.  

O Er mag niet worden gelongeerd of losgegooid en de paarden/pony’s worden niet in de 

 paddock of stapmolen gezet. Uitzonderingen alleen in overleg met de instructeur/het 

 personeel. 

P De paarden/pony’s worden niet zelfstandig door verzorgers in en uit de weide gehaald. 

 Uitzonderingen alleen in overleg met de instructeur/het personeel. 

Q Het toiletteren van een paard/pony is niet toegestaan. Onder toiletteren wordt verstaan het 

 afknippen van manen, staart, oorharen, snorharen, sokken en het scheren van een dier.  

R Wassen en afspuiten van de paarden/pony’s mag alleen in overleg met de instructeur/het 

 personeel. 

S Het gebruik van eigen sjabrakken is toegestaan, mits het manegedekje na afloop van het 

 rijden weer correct wordt teruggeplaatst. Het gebruik van eigen zadels is niet toegestaan. 

 Het gebruik van een eigen hoofdstel mag wel, indien van tevoren overlegd met de 

 instructeur.  

T Na overleg mogen verzorgers onderhoud plegen aan de tuigage.  

U Het is niet toegestaan zelf stro, vlas, hooi en/of biks te pakken.  

V Het is verzorgers toegestaan hun pony/paard af en toe iets lekkers te eten te geven, echter 

 met mate en niet structureel. De dieren krijgen voldoende voeding van het personeel.  

W Het is verboden in de stallen te zitten.  

X Alle overige bepalingen uit de huisregels van de Stichting en de regels voortvloeiend uit het

 veiligheidscertificaat zijn onverminderd van kracht voor verzorgers van manegedieren.   

 

 

Artikel 9 Externe instructie 
 

A Het is slechts met een privépaard of –pony mogelijk gebruik te maken van een externe 

 instructeur.  

B Voor privéles door een externe instructeur of instructrice dient éénmalig vooraf, schriftelijk 

 toestemming te worden gevraagd bij het bestuur van de Stichting. Deze regel geldt ook voor 

 instructie op therapeutische basis. Let op: elk lid dat gebruik maakt van een externe 

 instructeur dient hier toestemming voor te vragen. De toestemming geldt dus voor een 

 combinatie en niet voor een instructeur.  

C De betreffende instructeur of instructrice dient in het bezit te zijn van een recent 

 instructiediploma en/of bijscholing, waarvan een kopie moet worden overlegd aan het 

 bestuur van de Stichting. 

D Het bestuur van de Stichting houdt zich het recht om zonder opgaaf van redenen, de externe 

 instructie te weigeren of de eerder verleende toestemming op een later tijdstip in te trekken.  



E Na toestemming van het Stichtingsbestuur is de amazone/ruiter vrij om zijn /haar lessen in 

 te plannen op de dagen en tijdstippen die hiervoor beschikbaar gesteld worden.   

F Door middel van inschrijving op het whiteboard in de kantine  wordt door de amazone/ruiter 

kenbaar gemaakt wanneer er privéles gereden gaat worden. Dit dient uiterlijk 24 uur van te 

voren te worden aangegeven. Inschrijven kan tot maximaal vier weken vooruit. Als er veel 

gebruik gemaakt wordt van externe instructeurs, die voorkeur hebben voor dezelfde 

lestijden, dan zal er onderling overleg plaats moeten vinden tussen de leden die privéles 

willen. Indien privélessen op een bepaald tijdstip niet mogelijk zijn zal dit middels een kruis in 

het inschrijfboek worden aangegeven.  

G Er mag nooit meer dan één instructeur tegelijk privéles geven. Dit geldt voor zowel interne 

 als externe instructeurs. Per combinatie mag men zich voor maximaal twee lessen per week 

 inschrijven. Er mag met maximaal vier personen aan een privéles worden deel genomen.  

H Het is ruiters met privépaarden of –pony’s en verzorgers van manegedieren toegestaan 

 tijdens de instructie gebruik te mogen blijven maken van de rijbak. Wij vragen een ieder om 

 rekening te houden met degene die les heeft. Voor wat betreft voorrangregels wordt, 

 gedurende de lestijd, een uitzondering gemaakt ten gunste van de lesrijdende 

 amazone/ruiter zodat deze zijn of haar figuren naar behoren kan oefenen.  

I Tijdens privélessen wordt er niet gesprongen in de bak, tenzij er privé springles wordt 

 gegeven.  

J De georganiseerde groepslessen hebben altijd voorrang voor wat betreft de keuze van de 

 rijbak en lestijden.  

K Het bestuur van de Stichting heeft de zorg voor het goed verlopen van dit beleid en is 

 aanspreekpunt, indien nodig. 

 

 

Artikel 10 Slotbepaling 
 

Dit reglement is onderhavig aan wijzigingen zonder voorafgaande opgave. In alle gevallen waarin dit 

reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting.  

 

Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Hippisch Centrum Zeegersloot 

d.d. 19 augustus 2015.  

 

 

 

 


