ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website: www.roosberg.nl
PARTIJEN
Manege de Roosberg is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en reglementen, in alle relaties met haar opdrachtgevers en klanten, die hierna
als “derden” worden aangeduid.
INHOUD:
Deze voorwaarden en regels zijn samengesteld als volgt:
1: De ALGEMENE VOORWAARDEN welke op alle betrekkingen met derden van toepassing zijn.
2: Specifieke SUB-VOORWAARDEN en reglementen welke naast de algemene voorwaarden gelden voor specifieke
groepen van derden, zoals opgenomen in de volgende 4 hoofdstukken:
A. VOORWAARDEN KWARTAALKAART EN HUISREGELS LESSEN.
B. BEDRIJFS-/STALREGLEMENT VOOR HUURDERS VAN BOXEN.
C. VOORWAARDEN EN HUISREGELS HUURDERS KAMPHUIS DE ROOSBERG.
D. VOORWAARDEN EN HUISREGELS RUITERKAMP.

1: DE ALGEMENE VOORWAARDEN:
1.1: TOEPASSELIJKHEID:
1.1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Manege de Roosberg worden gesloten met derden,
natuurlijke personen en rechtspersonen, omtrent het verkrijgen van paardrijlessen, het deelnemen aan bosritten en evenementen, het huren van boxen
voor het stallen van paarden met de mogelijkheid voor bijkomende leveringen van voer en diensten, het huren van het kamphuis en/of andere ruimtes
en het bijwonen van ruiterkampen.
1.1.2: Indien de derde de, op grond van de overeenkomst door Manege de Roosberg geleverde faciliteiten, door anderen zoals gezinsleden,
familieleden, vrienden of kennissen, dan wel mede door die anderen doet benutten en/of gebruiken, dan is de derde volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan, waaronder de strikte naleving door die anderen van de verplichtingen welke de derde heeft op grond van de
overeenkomst, conform deze algemene voorwaarden, volgens de wet en volgens de redelijke uitleg van de overeenkomst.
1.1.3: Bij het aangaan van overeenkomsten met derden worden deze algemene voorwaarden door Manege de Roosberg aan die derden ter hand
gesteld en worden die algemene voorwaarden uitdrukkelijk door die derden aanvaard en akkoord bevonden door ondertekening van de overeenkomst.
1.1.4: Personen die zich anders dan in het kader van een met Manege de Roosberg gesloten overeenkomst ophouden op het terrein van de manege
worden genoegzaam gewezen op het bestaan en de inhoud van deze algemene voorwaarden middels publicaties en verwijzingen op prikborden, de
website en publicaties en verklaren zich daardoor bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden.
1.1.5: De regels zoals die zijn gesteld op de kwartaalkaart/adreskaart c.q. de lesovereenkomst zijn naast deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2: AKKOORDVERKLARING:
Een exemplaar van deze voorwaarden wordt bij het aangaan van de overeenkomst aan de derde ter hand gesteld. Niet -contractanten worden middels
publicaties op prikborden op de toepasselijkheid van deze voorwaarden gewezen. Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website van Manege
de Roosberg: www. roosberg.nl
e

Wijzingen in en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden worden kenbaar gemaakt op het mededelingenbord in de 2 stal. De ongeldigheid van
één of meer der bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
Naast deze voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de M&RB en RECRON. Bij conflicterende bepalingen prevaleren de bepalingen uit de
Algemene Voorwaarden Manege de Roosberg.
1.3: AANSPRAKELIJKHEID:
De derde die deelneemt aan paardrijlessen, bosritten, ruiterkampen of anderszins onder begeleiding van Manege de Roosberg een paard van Manege
de Roosberg berijdt en/of begeleidt en/of africht, c.q. op- en afzadelt en/of verzorgt en in de ruimste zin des woords met dat paard omgaat, verklaart
uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het onvoorspelbare gedrag van paarden en verklaart dat, indien een reactie van het dier waarop deze
overeenkomst betrekking heeft, in het kader van de overeenkomst niet onverwacht is, deze reactie en alle schadelijke gevolgen daarvan, gezien de
strekking van de overeenkomst, voor rekening van de derde komt en dat artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek, waarin bepaald is dat de schade,
veroorzaakt door een dier, als risico-aansprakelijkheid voor rekening komt van de eigenaar van dat dier, buiten toepassing blijft.
Alle derden waarmee Manege de Roosberg één of meerdere overeenkomsten heeft gesloten, alsmede eenieder die zich ophoudt op het terrein van
Manege de Roosberg en ieder die daar een paard stalt, berijdt, begeleidt of africht:
1.3.1: doet dit geheel op eigen risico. Wanneer hij/zij of het paard schade toebrengt aan personen, dieren of eigendommen zijn Manege de Roosberg
en haar medewerkers daarvoor niet aansprakelijk. Evenmin zijn de manege en haar medewerkers aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van
eigendommen.
1.3.2: vrijwaart Manege de Roosberg en medewerkers van aanspraken door derden.
1.3.3: dient zelf voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, diefstalverzekering en ongevallenziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, alsmede zijn/haar bezittingen en eigendommen als paard en harnachement zelf te verzekeren nu die
zaken niet zijn verzekerd op de polis van Manege de Roosberg.
1.3.4: is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar paard toebrengt aan de accommodatie of aan eigendommen van Manege de Roosberg en voor alle
aan derden toegebrachte schade.
1.3.5: geeft onherroepelijk aan de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud van deze voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.
1.4: BETALINGSVOORWAARDEN:
1.4.1: Al onze tarieven gelden bij vooruitbetaling.
1.4.2: Betalingen vinden plaats middels automatische incasso.
1.4.3: De derde dient voor voldoende saldo op de bankrekening zorg te dragen.
1.4.4: Bij stornering van de betaling zijn de incassokosten verschuldigd.
1.4.5: De tarieven worden jaarlijks aangepast.
1.4.6: Voor kwartaalkaarten, boxhuur, ruiterkamp en kamphuisverhuur gelden aanvullende betalingsvoorwaarden, welke zijn opgenomen in de
toepasselijke hoofdstukken.
1.5: NIET TIJDIGE BETALING:
In geval van niet tijdige betaling is naast de wettelijke rente een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 150,00 Euro,
onverminderd de door Manege de Roosberg daadwerkelijk gemaakte en te maken noodzakelijke buitengerechtelijke kosten.
1.6: KLACHTEN ALGEMEEN:
1.6.1: Klachten over andere dan veiligheidskwesties dienen bij de directie van Manege de Roosberg te worden gemeld. 1.6.2: Elke klacht zal mondeling
worden behandeld en zal zoveel als dat mogelijk is in goed overleg met de klager worden opgelost.

1.7: KLACHTENPROCEDURE i.v.m. VEILIGHEID:
Indien u een klacht heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze
kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier: Dien uw klacht binnen 2 weken mondeling in bij de
directie, familie Ullings. Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij: Directie
Manege de Roosberg, Bavelse Hei 9, 4854 PN Bavel. Binnen 2 weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van de directie van Manege de Roosberg.
Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het
algemeen en u kunt hierover geen overeenstemming bereiken met de directie, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het
Keurmerkinstituut, Postbus 45, 2700 AA Zoetermeer. Het Keurmerkinstituut zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt
behandeld.
Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur of aan de directie. Wij kunnen dan verbeteringen in gang
zetten.
1.8: AANWIJZINGEN EN GEDRAGSREGELS:
Bezoekers van Manege de Roosberg dienen zich bij aankomst op het terrein altijd te melden aan de bar. Derden en bezoekers van Manege de
Roosberg:
1.8.1: mogen zich niet onnodig in stallen, boxen en stands bevinden.
1.8.2: zorgen ervoor dat hun kinderen, jonger dan 8 jaar, voortdurend onder toezicht staan.
1.8.3: zorgen ervoor dat hun kinderen, ouder dan 8 jaar, zich onder alle omstandigheden houden aan de geldende voorschriften en bepalingen.
1.8.4: blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en dat van hun kinderen. Eventueel aangerichte schade dient volledig vergoed te
worden.
1.8.5: dienen te allen tijde de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen zichzelf en een ander in gevaar te brengen.
1.8.6: dienen bij een calamiteit de directie onmiddellijk te waarschuwen.
1.8.7: dienen aanwijzingen van directie en medewerkers te allen tijde op te volgen.
1.8.8: kan toegang tot Manege de Roosberg worden ontzegd wanneer zij, ondanks een waarschuwing, de bedrijfsreglementen, de aanwijzingen van de
directie of haar vervangers niet opvolgen en/of handelen in strijd met de algemene voorwaarden.
1.9: DIERENWELZIJN:
1.9.1: Het welzijn van de paarden staat te allen tijde voorop. Alle handelingen met de paarden zijn voortdurend onderhevig aan controle door de
directie.
1.9.2: De aanwijzingen omtrent welzijn in de paardenhouderij, zoals verstrekt door de FNRS/KNHS/FEI, gelden daarbij als leidraad.
1.9.3: Alle aanwijzingen van de directie omtrent dierenwelzijn dienen strikt te worden opgevolgd.

2: DE SUB-VOORWAARDEN:
A: VOORWAARDEN KWARTAALKAART EN HUISREGELS LESSEN:
VOORWAARDEN KWARTAALKAART & HUISREGELS LESSEN PER 01-12-2017
2.A.1: VOORWAARDEN KWARTAALKAART:
2.A.1.1: De kwartaalkaart geeft recht op een vaste les per week. De kwartaalkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Lessen kunnen
(om wat voor reden dan ook) niet ingehaald worden.
2.A.1.2: De kwartaalkaart bestaat uit 13 lessen. 12 lessen á kwartaaluurtarief en 1 gratis les. Zie uitzondering 3e kwartaal.
2.A.1.3: Onze kwartaalkaarten lopen per kalenderkwartaal. Namelijk per : 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
2.A.1.4: Voor de eerste les dient er aan de bar een lesovereenkomst volledig ingevuld en ondertekend te worden. Dit geldt ook voor opzeggingen en
eventuele wijzigingen in de adresgegevens.
2.A.1.5: Als extra service ontvangt elke kwartaalkaarthouder het unieke M&RB (Manege & Ruiterbond paspoort) inclusief ongevallenverzekering en het
kwartaal magazine “Manegeruiter”
2.A.1.6: De kosten, á € 17,00, van de lesovereenkomst incl. ruiterpaspoort (M&RB) en ongevallenverzekering wordt aan alle ruiters jaarlijks in in het
eerste kwartaal doorberekend. Nieuwe ruiters betalen het resterend aantal kalender maanden van het lopende jaar x € 1,50 per maand, bij aanvang
van de lesovereenkomst.
2.A.1.7: Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Manege de Roosberg van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd
op onze website: www.roosberg.nl en in te zien aan de bar.
2.A.2: BETALING:
2.A.2.1: Al onze tarieven gelden uitsluitend bij vooruitbetaling. De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast en kunnen bij grote
onvoorziene kostenstijgingen tussentijds aangepast worden.
2.A.2.2: Indien u een kwartaalkaart neemt, betaalt u het inschrijfgeld à € 15,00 en de resterende lessen van het lopende kwartaal vooruit aan de bar,
contant of per pin en vult u een lesovereenkomst kwartaalkaarten in. Vervolgens betaald u per maand per automatische incasso, zie tarievenlijst. U
dient zorg te dragen voor voldoende saldo op uw rekening. Bij stornering van de betaling zijn de incassokosten á € 10,00 verschuldigd.
2.A.2.3: Indien u niet kiest voor automatische incasso betaalt u per kwartaal aan de bar per pin of contant. U dient zelf zorg te dragen voor tijdige
betaling voor de eerste les in het nieuwe kwartaal.
2.A.2.4: Extra uren en bosritten betaalt u contant of per pin vooruit aan de bar (zie kortingstarief).
2.A.2.5: Het is mogelijk om één proefles te proberen, deze voldoet u vooraf aan de bar (zie tarief: losse les), daarna is een kwartaalkaart verplicht.
2.A.3: 3e KWARTAAL:
In het derde kwartaal bestaat de kwartaalkaart uit 13 lessen. 10 lessen á kwartaaluurtarief en 3 gratis lessen.
2.A.4: OPZEGGEN & LANGDURIGE ZIEKTE:
2.A.4.1: Beëindiging van een kwartaalkaart kan uitsluitend plaats vinden door middel van het volledig invullen van het opzegformulier kwartaalkaarten
op onze website minimaal één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderkwartaal, u ontvangt dan meteen een automatische bevestiging.Restitutie
vindt niet plaats. Bij te late opzegging blijft de betalingsverplichting voor de eerstvolgende maand van kracht. Eén kwartaal stoppen is niet mogelijk.
2.A.4.2: Bij langdurige afwezigheid door ongeval of ziekte (langer dan 3 weken) kan de kwartaalkaart uitsluitend na de eigen risicoperiode van 3 weken
tijdelijk worden stopgezet, mits u dit onmiddellijk bij aanvang van de blessure of ziekte schriftelijk aan ons heeft gemeld. Restitutie vindt uitsluitend
plaats indien een en ander tijdig is gemeld, waarbij de plaats in de les komt te vervallen.
2.A.5: HUISREGELS LESSEN:
2.A.5.1: Een kwartier voordat de les begint worden de pony's en paarden verdeeld. De instructeur bepaalt op welk paard of op welke pony er gereden
wordt. Een gedeelte van de les kan uit theorie bestaan, zoals op- en afzadelen, poetsen, verzorgen na het werk, enzovoorts.
2.A.5.2: De lessen mogen niet gestoord worden. Het is daarom niet toegestaan om tijdens de les achter de deuren in de manege te blijven staan. Zorg
ervoor dat kinderen in de les niet door u afgeleid worden. Zij hebben hun aandacht voor hun paard of pony en voor de instructeur hard nodig. Wij
verzoeken de ouders/begeleiders om de les te volgen vanuit de kantine. Tik vooral niet op de ramen om aandacht van uw kind te vragen!

2.A.5.3: Voor de les poetst de ruiter zelf zijn of haar paard/pony. Na het rijden zorgt een ruiter altijd eerst voor het paard en dan pas voor zichzelf!
Verzorg het paard goed en spoel netjes het bit af voordat het hoofdstel opgehangen wordt.
2.A.5.4: Het is niet toegestaan zonder toestemming van het instructieteam zich in de loopstal of boxen te begeven.
2.A.5.5: Kijk voor informatie over evenementen regelmatig op de informatieborden in de stal en op het bord bij de buitenmanege. Een informatief
theorieboekje is te koop aan de bar.
2.A.6: LET OP:
2.A.6.1: Ren niet door de stallen en gebruik rijbanen niet als oversteekplaats.
2.A.6.2: De veldschuur, de hooi- en stro-opslag en de 3e, 4e en 5e stal zijn verboden terrein.
2.A.6.3: Help ons om De Roosberg schoon te houden. Snoeppapiertjes en ijswikkels horen niet op de grond maar in de afvalbakken (Als paarden
papier of plastic eten kunnen ze erg ziek worden en zelfs doodgaan).
2.A.7: BELANGRIJKE REGELS:
2.A.7.1: Het rijden met een veiligheidscap met kinband (Norm: EN 1384) is verplicht. Als schoeisel zijn alleen rijlaarzen en officiële jodphurschoenen
met gladde zool en correct passende harde chaps toegestaan. Stal- en bergschoenen met zachte chaps zijn niet toegestaan.
2.A.7.2: Tijdens het verzorgen en het rijden dient men zich te houden aan de officiële "rijbaanregels" en de aanwijzingen van de instructeurs en/of het
stalpersoneel altijd op te volgen.
2.A.7.3: Laat een paard nooit los tijdens het aansingelen, op- en afstijgen.
2.A.7.4: Zadels mogen nóóit op de grond gelegd worden.
2.A.7.5: Een ieder hoort zich te houden aan de juiste volgorde bij op- en afzadelen.
2.A.7.6: Altijd hoeven uitkrabben en na de les invetten (gevorderden).
2.A.7.7: In de zomer moet het paard of de pony worden afgesponsd.
2.A.7.8: Hang in de winter de staldeken correct weg (over de boxdeur, bilriemen vastmaken).
2.A.7.9: Spoel het bit goed af.
2.A.7.10: Zet een paard of pony nooit vast aan het hoofdstel.
2.A.7.11: Trek tijdens het rijden geen kledingstukken uit.
2.A.7.12: Zorg ervoor dat de poetspullen na gebruik teruggelegd worden in de poetsmand.
2.A.7.13: Laat eigen spullen niet slingeren. Ruim na gebruik altijd meteen eigen poetstas, zweep en cap op. Zorg dat deze voorzien zijn van de eigen
naam.
2.A.7.14: Na het rijden vegen de ruiters samen de stal aan.
2.A.7.15: Het is absoluut verboden te roken in en om de stallen en in de maneges.
2.A.7.16: Het is verboden om zonder toestemming in of bij de trainingsmolen te komen.
2.A.7.17: Zie ook de Algemene Voorwaarden.
2.A.8: HONDEN:
Honden zijn uitsluitend welkom als ze op het hele terrein kort aangelijnd blijven. Onze honden moeten gewoon los op het terrein rond kunnen lopen.
Deze niet aaien en niet voeren. Ouders: Wijs uw kinderen er op dat ze loslopende honden niet mogen aaien. Laat uw hond uit buiten het terrein. Na een
ongelukje ruimt u zelf de hondenpoep op.
2.A.9: AANSPRAKELIJKHEID:
2.A.9.1: De derde die deelneemt aan paardrijlessen, bosritten, ruiterkampen of anderszins onder begeleiding van Manege de Roosberg een paard van
Manege de Roosberg berijdt en/of begeleidt en/of africht, c.q. op- en afzadelt en/of verzorgt en in de ruimste zin des woords met dat paard omgaat,
verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het onvoorspelbare gedrag van paarden en verklaart dat, indien een reactie van het dier waarop deze
overeenkomst betrekking heeft, in het kader van de overeenkomst niet onverwacht is, deze reactie en alle schadelijke gevolgen daarvan, gezien de
strekking van de overeenkomst, voor rekening van de derde komt en dat artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek, waarin bepaald is dat de schade,
veroorzaakt door een dier, als risico-aansprakelijkheid voor rekening komt van de eigenaar van dat dier, buiten toepassing blijft.
2.A.9.2: Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico's die daarbij aanwezig zijn. Een ruiter kan vallen en paarden/pony's kunnen slaan,
bokken, losbreken, enzovoorts.
2.A.9.3: Het is niet toegestaan om tijdens het voeren in de loopstal of boxen te zijn. Er zijn paarden die geen pottenkijkers dulden; dat is een natuurlijke
reactie. Naast de verzorging voor en na de les geldt: de paarden niet aaien en niet voeren.
2.A.9.4: Over kinderen die op de Roosberg komen kunnen we met zekerheid zeggen: ze worden er vies! Houd dus rekening met de kleding die u uw
kinderen aantrekt. Er is altijd wel iets pas geverfd, pas gewit of pas geteerd, paarden zijn stoffig en mest geeft vlekken. U kunt ons niet aansprakelijk
stellen voor vlekken en dergelijke op kleding en voor schade aan eigendommen.

B: BEDRIJFS-/STALREGLEMENT VOOR HUURDERS VAN BOXEN:
2.B.1: INBEGREPEN IN DE BOXHUUR IS:
e
2.B.1.1: Exclusief gebruik van de 2 manege met uitzondering tijdens lessen van het Bonte Perdje zaterdag 09.00-12.00 uur en dubbele manegelessen.
e
2.B.1.2: Exclusief gebruik van de 1 manege en buitenrijbanen indien er geen manegelessen zijn.
2.B.1.3: Exclusief gebruik van paddocks.
2.B.1.4: Exclusief gebruik van de longeercirkels als er geen manegeles is.
2.B.1.5: Gebruik van een zolder voor opslag van stro en hooi.
e
e
2.B.1.6: Gebruik zadelkast en dekenrek voor boxhuurders in 1 tot en met 4 stal.
2.B.1.7: Staanplaats trailer voor zover ruimte beschikbaar.
2.B.2: NIET INBEGREPEN IN DE BOXHUUR IS:
2.B.2.1: Gebruik trainingsmolen.
2.B.2.2: Gebruik weides.
2.B.2.3: Deelname aan lessen/ritten/evenementen.
2.B.2.4: Levering ruw- en krachtvoer.
2.B.2.5: Dienst voeren, dienst opstrooien, dienst uitmesten.
2.B.2.6: Doorberekening mestafvoer.
2.B.2.7: Levering wormkuren.
2.B.2.8: Huur rijbaan bij instructie door derden.
2.B.2.9: Afdracht KNHS/FNRS en overige wettelijke afdrachten.
2.B.2.10: Verzorging.
OVERIGE REGELS:
2.B.3: Boxhuur geldt steeds voor een bepaalde tijd, van een maand of een half jaar, met stilzwijgende verlenging met eenzelfde periode. De huur is bij
vooruitbetaling verschuldigd. Opzegging kan alléén schriftelijk tegen het einde van die bepaalde tijd en met een opzegtermijn van een maand. Bij
opzegging van de huur, om welke reden dan ook, volgt geen restitutie van boxhuur en kosten van mestafvoer.
2.B.4: Onze tarieven gelden bij automatische incasso. U dient te zorgen voor voldoende saldo op uw rekening, incassokosten zijn altijd voor uw
rekening.
2.B.5: Is uw paard afwezig door bijvoorbeeld weidegang, dan loopt de boxhuur door.

2.B.6: Uitsluitend als u tijdelijke afwezigheid vanaf 7 dagen van uw paard/pony buiten het terrein van Manege de Roosberg 15 dagen voor de nieuwe
kalendermaand schriftelijk meldt, zullen wij de kosten van het voer niet in rekening brengen. Meldt u de afwezigheid te laat, dan zullen de voerkosten
worden doorberekend.
2.B.7: Levering krachtvoer vanaf 3 kg. per dag mogelijk. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
2.B.8: Als een paard/pony door ziekte of kreupelheid enige dagen minder eet, dan wordt dit niet verrekend.
2.B.9: Aanwijzingen van directie en medewerkers dient u altijd op te volgen.
2.B.10: U dient er voor te zorgen dat de algemene voorwaarden en het bedrijfs-/stalreglement bekend is en nageleefd wordt door een eventuele bijrijder
die uw paard verzorgt of berijdt. Bijrijden uitsluitend met goedkeuring van de directie.
2.B.11: Wilt u een klacht indienen, wendt u zich dan tot de directie.
2.B.12: Alle paarden gestald op Manege de Roosberg moeten ingeënt zijn tegen influenza en rhinopneumonie. Deze enting moet elk half jaar collectief
worden herhaald.
e
e
2.B.13: De paarden in de 1 tot en met 4 stal worden om de twee maanden ontwormd door medewerkers van Manege de Roosberg. Voor de paarden
e
in de 5 stal moet u als eigenaar er zelf voor zorgen dat uw paard ontwormd wordt.
2.B.14: Voordat u uw paard uit de box haalt moet u de hoeven zorgvuldig uitkrabben. Als u w paard weer terugzet dient u los stro terug de stal in te
vegen.
2.B.15: U dient ervoor zorg te dragen dat uw paard netjes verzorgd in een schone stal staat.
2.B.16: Hengsten, drachtige merries, merries met veulens, veulens en jaarlingen mogen niet op De Roosberg gestald worden.
2.B.17: Wanneer uw paard ziek is dient u dit onmiddellijk te melden aan de directie, ook als u zelf de dierenarts heeft gewaarschuwd.
2.B.18: Bij geconstateerde verschijnselen van koliek, door iemand op de manege, wordt de veearts gewaarschuwd.
e
e
2.B.19: Per box heeft u ruimte ter beschikking voor maximaal 25 pakken stro/hooi. In de 2 stal bevindt deze ruimte zich boven de boxen en in de 3 stal
e
op de zolder. Het lossen van stro en hooi boven de 3 stal dient van buitenaf te gebeuren. Ruim na gebruik altijd de ladder op en veeg alles netjes aan.
e
Dit geldt ook voor de 5 stal.
2.B.20: U bent verantwoordelijk voor uw eigen stro/hooi. Oud of beschimmeld stro/hooi deponeert u in de mestput en los stro/hooi ruimt u op.
2.B.21: De mestputten zijn uitsluitend bedoeld voor mest van paarden die op tarwestro staan. Het is verboden om er zaagselmest, vuil, gras van de wei,
rotte wortelen en strotouwtjes in te gooien. De mestboer neemt anders de mest niet mee en wij moeten een grote boete betalen.
2.B.22: Uitmesten van de stal en lossen van stro en hooi is niet toegestaan op zaterdag na 14.00 uur en op zondag. Bij het uitmesten dienen de boxen
uitgekrabd te worden met een schep/bats. Na het uitmesten dient u alles aan te vegen/te harken, ook bij de mestput. Na het stro lossen dient u alles
aan te vegen en te harken, zodat al het losse stro is opgeruimd. De boxhuurder dient zelf de voer- en drinkbak schoon te houden en de spinnenwebben
te verwijderen.
2.B.23: U gebruikt de zolder voor eigen risico. Wij vertrouwen erop dat u alleen gebruik maakt van uw eigen stro en hooi. Ladder na gebruik meteen
terug zetten. Het is niet toegestaan om met een paard onder de ladder door te lopen.
2.B.24: Strotouwtjes horen in de container net als ander klein afval. Overig (groot) vuil dient u thuis in uw eigen afvalcontainer te deponeren.
e
2.B.25: Het is niet toegestaan om stro en kuilvoer dat in de 2 stal klaar staat zelf te pakken. Dit is eigendom van Manege de Roosberg.
2.B.26: Laat de spuit-en poetsplaatsen altijd achter zoals u ze zelf aan zou willen treffen. Aanvegen is verplicht bij elk gebruik, zie regels gebruik
poetsplaatsen ( deze hangen bij de poetsplaatsen). Mest en poetsvuil gooit u altijd meteen in de daarvoor bestemde bakken.
2.B.27: Bent u de laatste? Doe de lichten uit en sluit de deuren.
2.B.28: Treft u op het terrein van Manege de Roosberg personen aan van wie u vermoedt dat zij er niets te maken hebben, waarschuw dan de directie.
2.B.29: Het is in verband met de veiligheid en de polisvoorwaarden brandverzekering absoluut verboden te roken in en om de stallen en in de
maneges.
2.B.30: INSTRUCTIE DOOR DERDEN:
Instructie door derden is volledig voor eigen risico en uitsluitend toegestaan na goedkeuring door de directie van Manege de Roosberg. De instructeur
moet gecertificeerd zijn volgens de eisen van het Veiligheidscertificaat.
De huur van de rijbaan (zie prijslijst) dient vooraf voldaan te worden aan de bar.
2.B.31: VOORWAARDEN ZADELKASTEN:
e
e
2.B.31.1: Elke huurder van een box in de 1 tot en met de 4 stal heeft de beschikkin g over een zadelkast in de kastenkamer. Uw eigendommen horen
uitsluitend in uw kast opgeborgen te worden. Het is niet toegestaan om spullen óp de kasten te plaatsen.
2.B.31.2: Voor de kasten geldt een éénmalige borg van 50,00 Euro.
2.B.31.3: U ontvangt één kastsleutel. Reserve-exemplaren moet u zelf bij laten maken.
2.B.31.4: Het interieur van de kasten dient in originele staat te blijven. Ze worden geleverd met 2 zadelsteunen, 2 hoofdstelhaken, 2 kleine haken en 2
schappen.
2.B.31.5: Het is verboden om in of op de kasten schroeven of spijkers aan te brengen, te krassen, te tekenen of stickers te plakken. Eventuele schade
wordt berekend naar kostprijs.
2.B.31.6: Bij beëindiging van de boxhuur wordt de borgsom geretourneerd indien u de boxhuur minimaal een maand van tevoren schriftelijk hebt
opgezegd, u tijdig aan alle financiële verplichtingen hebt voldaan, de sleutel hebt ingeleverd en er geen schade aan de kast is ontstaan.
2.B.31.7: Natte dekens, jassen en sjabrakken dient u mee naar huis te nemen om daar te drogen.
e e
e
2.B.31.8: Elke box in de 2 ,3 en 4 stal kan gebruik maken van één genummerd rek op het dekenrek bij de spuitplaats. Dit nummer komt overeen met
het boxnummer. Elke boxhuurder is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. Harnachement, halsters, poetsspullen en overige dekens meteen
opbergen in de eigen zadelkast. Alle spullen die niet zijn opgeruimd worden verwijderd. Na de winterperiode de deken mee naar huis nemen en laten
reinigen.
2.B.31.9: U dient uw eigen kast schoon te houden.
2.B.31.10: Kisten met wortelen mogen niet in de kasten of het kastenhok bewaard worden. U neemt ze mee naar huis of u plaatst ze bij uw stro op
zolder.
e
2.B.31.11: Het is niet toegestaan om losse kasten te plaatsen, uitgezonderd in de 5 stal, te weten 1 kast per box.
2.B.31.12: Manege de Roosberg is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van in de kasten bewaarde eigendommen.
2.B.32: REGELS VOOR GEBRUIK VAN TRAILERS:
2.B.32.1: Uw trailer mag uitsluitend geparkeerd worden op de plaats die de directie daarvoor aanwijst.
2.B.32.2: Staat uw trailer om wat voor reden dan ook in de weg, dan moet die op aanwijzing van de directie verplaatst worden. 2.B.32.3: U stalt uw
trailer op het terrein van Manege de Roosberg op eigen risico. Wanneer u na gebruik uw trailer schoonmaakt, dient u mest en afval op te ruimen.
2.B.33: OPENINGSTIJDEN STAL:
2.B.33.1: Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur- 23.00 uur. Zaterdag en zondag: 08.00 uur – 19.00 uur.
2.B.33.2: Wij verzoeken u echter om op zaterdag en zondag niet later dan tot 18.00 uur van de accommodatie gebruik te maken in verband met
noodzakelijke rust op stal.
e
2.B.33.3: De poorten bij de 5 stal worden op bovenstaande tijden afgesloten. Wilt u langer blijven, dan verzoeken wij u om uw auto tijdig buiten de
poort, of op het parkeerterrein bij de manege, te parkeren.
2.B.33.4: Bij wedstrijden op Manege de Roosberg gelden de genoemde openingstijden tenzij de duur van de wedstrijd het noodzakelijk maakt de
sluitingstijd aan te passen. Dan is de stal nog 1 uur na afloop van de wedstrijd open.
2.B.33.5: Tijdens feestdagen gelden andere openingstijden. Op het mededelingenbord in de tweede stal worden de aangepaste tijden ruim van tevoren
bekend gemaakt.

2.B.34: TRAININGSMOLEN:
2.B.34.1: U kunt gebruik maken van de trainingsmolen op basis van een vast tarief per maand. De directie bepaalt de tijden waarop u de trainingsmolen
mag gebruiken.
2.B.34.2: Het gebruik van de trainingsmolen is geheel voor eigen risico. Schade aan de molen moet door de eigenaar van het paard vergoed worden. U
kunt uitsluitend gebruik maken van het stapprogramma P1.
2.B.34.3: Het is verboden om zonder toestemming in of bij de trainingsmolen te komen.
2.B.34.4: Het is voor kinderen verboden om op het terrein van de trainingsmolen te komen.
2.B.34.5: Het is kinderen dus niet toegestaan de trainingsmolen te bedienen; dit kan levensgevaarlijk zijn.
2.B.35: RIJDEN IN DE RIJBANEN:
2.B.35.1: Tijdens het rijden dient u zich te houden aan de officiële “rijbaanregels” en de aanwijzingen van de directie. Tijdens het uitstappen buiten de
terreinen gelden de wettelijke verkeersregels en de verplichting verlichting te dragen bij schemer en duisternis.
2.B.35.2: Het dragen van een veiligheidscap, norm EN 1384, is tijdens het rijden altijd verplicht.
2.B.35.3: Wilt u de rijbaan binnenkomen dan dient u aanwezige ruiters te vragen of u binnen mag komen. Vervolgens wacht u tot u ruimte heeft
gekregen om de deur te openen waarbij u waarschuwt met “Deur vrij”.
2.B.35.4: Sluit altijd de deur achter u, zowel wanneer u de rijbaan binnenkomt als wanneer u die verlaat.
2.B.35.5: Bij het rijden in de springwei mag geen hoefslag ontstaan in verband met het behoud van de bodem. Heeft u toch een hoefslag laten
ontstaan, dan dient u de bodem zelf aan te harken.
2.B.35.6: Na wedstrijden zijn de rijbanen niet eerder beschikbaar dan nadat ze weer zijn vrijgegeven door de directie of diens vervanger.
2.B.35.7: De rijbanen worden dagelijks gesleept om de kwaliteit van de bodem optimaal te houden. Medewerkers hebben dan voorrang; eventueel
verlaat u de rijbaan gedurende de werkzaamheden.
2.B.35.8: Elke ruiter dient altijd de mest van zijn paard tijdens het rijden en loslaten onmiddellijk te verwijderen en te deponeren in de bakken in de hoek
van de rijbaan. Dit geldt voor alle bodems inclusief de overdekte longeercirkel, uitgezonderd de springwei.
2.B.36: LONGEREN:
e
2.B.36.1: Longeer zoveel mogelijk in de overdekte longeercirkel of buiten longeercirkel. Het is niet toegestaan in de 1 manege of in de beide
buitenmaneges te longeren.
e
2.B.36.2: Longeren in de 2 manege en springwei uitsluitend indien beide longeercirkels bezet zijn.
e
e
2.B.36.3: Longeren in de 2 manege uitsluitend als de bodem van de longeercirkel of springwei niet begaanbaar is. Om de bodem in de 2 manege
optimaal te houden dient u te voorkomen dat er bij het longeren een hoefslag of cirkels in de bodem ontstaan. Blijf tijdens het longeren dus zelf niet op
één plaats staan maar maak gebruik van de hele A/C-lijn. Dit geldt tevens voor het longeren op de springwei.
2.B.37: SPRINGEN:
2.B.37.1: Het dragen van een veiligheidscap, norm EN 1384, is tijdens het springen voor iedereen verplicht.
2.B.37.2: Er mag alleen gesprongen worden als u andere ruiters daarbij niet hindert. Ruim na gebruik het materiaal direct op. Schade aan het materiaal
dient u altijd te melden en te vergoeden.
2.B.37.3: Bij het springen van een oxer dienen de achterste staanders te zijn voorzien van veiligheidsbeugels.
2.B.37.4: Op de springwei moeten de hindernissen na gebruik altijd meteen teruggeplaatst worden zoals ze stonden. Na het draven over drafbomen
geldt: bomen altijd van de grond. Dit geldt ook voor de grondbalken van de hindernissen, anders rotten ze weg.
2.B.37.5: Een paard vrij laten springen is alleen toegestaan na toestemming van de directie. Na het losspringen dient u de bodem aan te harken.
2.B.38: LOSLATEN VAN DE PAARDEN/GEBRUIK VAN DE WEI:
2.B.38.1: Laat uw paard zoveel mogelijk los in de paddocks. Het is niet toegestaan om hooi/stro en dergelijke in de paddocks, rijbanen of de wei te
gooien.
e
2.B.38.2: Laat u uw paard los in de 2 manege, sluit dan altijd de schuifdeur.
e
e
2.B.38.3: Loslaten in de 1 manege is alleen toegestaan als de 2 manege bezet is en u zelf bij uw paard blijft zodat u kunt voorkomen dat er schade
ontstaat aan schot en hindernismateriaal.
2.B.38.4: Tijdens het gebruik van de wei dient u zelf toezicht te houden.
2.B.38.5: Schade aan omheining en schrikdraad dient u te melden. In overleg kunt u zelf voor de reparatie zorg dragen of de schade vergoeden.
2.B.38.6: Het gebruik van de weides is geheel voor eigen risico van de gebruiker.
2.B.38.7: De weides worden door Manege de Roosberg ingedeeld, gemaaid, bespoten tegen onkruid en bemest. We willen de weides in goede conditie
houden en niet kapot laten lopen of laten overbegrazen. Aanvullende instructies over het gebruik door de directie of diens medewerkers dienen
opgevolgd te worden.
2.B.38.8: Iedere gebruiker is verplicht 1x per week de mest zelf te verwijderen.
2.B.38.9: Het is toegestaan om een weide voor max. 2 paarden te gebruiken, mits er geen overbegrazing plaatsvindt.
2.B.38.10: Er mogen geen tussendraden in de weides gespannen worden.
2.B.38.11: Elke gebruiker is verplicht om de draad van zijn weide altijd na gebruik meteen weer te sluiten. Er mogen geen draden op de grond liggen.
2.B.38.12: De paarden mogen niet opgejaagd worden in de weide. Loslaten kan in de paddocks.
2.B.38.13: Paarden die te fit zijn en gaan rennen pas ná het rijden in de weide zetten.
2.B.38.14: Paarden kunnen uitsluitend tijdens de reguliere openingstijden van de stal van Manege de Roosberg in de wei gezet worden (niet vóór 8.00
uur).
2.B.38.15: Bij opzegging van de boxhuur vervalt de huur van de weide.
2.B.39: HONDEN:
Honden zijn uitsluitend welkom als ze op het hele terrein kort aangelijnd blijven. Onze honden moeten gewoon los op het terrein kunnen lopen. Deze
niet aaien en niet voeren. Laat uw hond uit buiten het terrein. Na een “ongelukje” ruimt u zelf de hondenpoep op.

C: VOORWAARDEN EN HUISREGELS HUURDERS KAMPHUIS DE ROOSBERG:
Voor de veiligheid van mens en dier zijn huurders van het Kamphuis verplicht deze huisregels op te volgen. De leiding van de gasten is verantwoordelijk
voor het naleven ervan.
2.C.1: Het is verboden te roken in de stallen en op de slaapkamers.
2.C.2: De rijbanen zijn niet bedoeld als oversteekplaats.
2.C.3: Het terrein achter de manege bij de veldschuren, binnen het hek, is niet toegankelijk.
2.C.4: Helpt u ons De Roosberg schoon te houden? Gooi afval alleen in de afvalbakken.
2.C.5: In de stallen mag niet gerend worden. Het is verboden de paarden te aaien en te voeren.
e
2.C.6: Voetballen is alleen toegestaan op het grasveld en het parkeerterrein achter de 1 manege, dus niet bij het parkeerterrein bij de ingang of in de
weilanden.
2.C.7: Het voetbalveld van V.V. Bavel is niet toegankelijk.
2.C.8: Als u de slaapkamers verlaat dient u de lichten uit te doen.
2.C.9: Gebruik van het erf is toegestaan tot 24.00 uur.
2.C.10: Voorkom geluidshinder. Na 24.00 uur eisen wij volledige rust.
2.C.11: Bij een calamiteit dient u de directie onmiddellijk te waarschuwen.

Denkt u ook aan het volgende:
2.C.12: Wij zijn milieubewust. U ook? Oud papier en karton horen in de papiercontainer, vuilniszakken doet u in de kliko’s en lege flessen in de glasbak
op de hoek van de Bavelse Hei.
2.C.13: De houten schuifdeur onderaan de trap mag op last van de brandweer ’s nachts niet afgesloten worden.
2.C.14: De verlichting van het trapgat mag ’s nachts aanblijven. Het knopje zit naast de lamp.
2.C.15: Meubilair uit het kamphuis mag u niet mee naar buiten nemen. Bij de barbecue staan vaste picknicktafels en op de veranda staan witte
tuinstoelen.
2.C.16: Hebt u gebruik gemaakt van de barbecue, laat dan alles schoon en netjes achter.
2.C.17: Kampvuren zijn in verband met de gemeentelijke verordening niet toegestaan. Een klein vuur dat niet hoger komt dan kniehoogte wordt
toegestaan.
2.C.18: In de gang bij de entree hangt een telefoon die u kunt gebruiken na inworp van minimaal 0,20 Euro. Wilt u het thuisfront melden dat u alleen in
dringende gevallen te bereiken bent tijdens de openingsuren van de kantine ( 14.00 uur-17.00 uur en van 19.00-24.00 uur).
2.C.19: De leiding van schoolkampen dient ervoor te zorgen dat de kinderen steeds onder toezicht staan. Vertel de kinderen duidelijk dat ze op de
manege nergens aan mogen komen! Zorg ervoor dat de kinderen zich niet gaan vervelen en rond gaan hangen. Voorkom geluidsoverlast.
2.C.20: Indien u gebruik maakt van de geluidsinstallatie dient u ervoor te zorgen dat de muziek buiten het kamphuis niet te horen is ( niet te hard zetten
en ramen sluiten). Denk aan de omwonenden en voorkom geluidsoverlast. Na 24.00 uur eisen wij volledige rust, dus ook op de slaapkamers geen
lawaai.
2.C.21: Gebruik de toiletten niet als kliko. Tampons en maandverband deponeert u in de speciale afvalbakjes die u dagelijks dient te legen.
2.C.22: Haal geen folders en dergelijke uit de activiteitenmap die in de boekenkast ligt.
2.C.23: Houd u zich aan de bijgevoegde huisregels in verband met de schoonmaak.
2.C.24: Is er schade ontstaan aan eigendommen van De Roosberg, dan regelt u de vergoeding met Wim Ullings.
2.C.25: Wij eten van 12.00 uur- 13.00 uur en van 17.30 uur-19.00 uur. Wilt u ons dan alstublieft niet storen.
2.C.26: Heeft u medische hulp nodig van een huisarts, bel dan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur naar dr. van West: 0161431569. Bij spoedgevallen kunt u het beste direct naar de EHBO rijden van het Amphia Ziekenhuis (voorheen St.Ignatius), Molengracht 21 in Breda. Bij
de rotonde gaat u rechtsaf en u rijdt door Bavel richting Breda. Na de verkeerslichten bij het viaduct gaat u bij het vierde verkeerslicht linksaf.
2.C.27: Heeft u tussen 17.00 uur en 08.00 uur óf in het weekend dringend een huisarts nodig, dan belt u de Huisartsenpost Breda: 076-5258500. De
Huisartsenpost Breda is gelegen naast de EHBO van het Amphiaziekenhuis, locatie Molengracht 21 (zie boven).
2.C.28: PINGPONGTAFEL:
De pingpongtafel mag gebruikt worden tot maximaal 21.30 uur. Het is verboden op de pingpongtafel te zitten, te staan of te lopen!
2.C.29: HONDEN:
Honden zijn uitsluitend welkom als ze op het hele terrein kort aangelijnd blijven. Onze honden moeten gewoon los op het terrein kunnen lopen. Deze
niet aaien en niet voeren. Laat uw hond uit buiten het terrein. Na een “ongelukje” ruimt u zelf de hondenpoep op.
2.C.30: BETALINGSVOORWAARDEN:
Voor de huur van het Kamphuis op Manege de Roosberg gelden de volgende voorwaarden:
2.C.30.1: Reserveringskosten bedragen 150,00 Euro.
2.C.30.2: Bij annulering vindt geen restitutie van de reserveringskosten plaats.
2.C.30.3: Bij annulering tot een maand vóór uw reservering: geen extra kosten. Daarna betaalt u het volledige huurbedrag. 2.C.30.4: Bij aankomst
betaalt u het resterende bedrag.
2.C.30.5: U betaalt een borgsom van 75,00 Euro.
2.C.30.6: Voor energiekosten brengen wij 15,00 euro per dag in rekening.
2.C.30.7: Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.
2.C.31: SCHOONMAAK KAMPHUIS:
Voordat u ons Kamphuis verlaat en weer naar huis gaat dient u ervoor te zorgen dat u alles achterlaat zoals u het zelf aan zou willen treffen. Dat
betekent dus dat:
2.C.31.1: er geen afwas meer staat.
2.C.31.2: de keuken en de bar schoon zijn.
2.C.31.3: de koelkast leeg is en schoongemaakt is.
2.C.31.4: er geen etenswaren achterblijven.
2.C.31.5: de afvalbakken geleegd zijn.
2.C.31.6: gratis glas/lege flessen gedeponeerd zijn in de glasbak op de hoek van de Bavelse Hei.
2.C.31.7: de toiletten, wastafels en douches schoongemaakt zijn.
2.C.31.8: beslapen bedden afgehaald zijn.
2.C.31.9: de slaapkamers en de gemeenschappelijke ruimtes geveegd zijn.
2.C.31.10: u eventuele schade gemeld hebt.
Laat u het kamphuis niet schoon achter, dan zijn de extra schoonmaakkosten voor uw rekening. Controleer of u geen eigendommen achterlaat. Wij
kunnen helaas niets nasturen.

D: VOORWAARDEN EN HUISREGELS RUITERKAMP:
2.D.1: BETALINGSVOORWAARDEN:
Wanneer u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld retourneert, maakt u tegelijkertijd de reserveringskosten aan ons over per bank, giro of kas onder
vermelding van naam kind en weeknummer. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging. Het resterende deel van het totaalbedrag dient 8 weken
vóór aanvang van de kampweek op ons bank- of gironummer te zijn bijgeschreven. Bij annulering of vroegtijdig verlaten van het ruiterkamp, om wat
voor reden dan ook (heimwee, ziekte, ongeval, etcetera), volgt geen restitutie van het inschrijf-/kampgeld. Voor een eventuele annuleringsverzekering
gelieve u zich te wenden tot uw assurantietussenpersoon.
2.D.2: AANSPRAKELIJKHEID:
De derde die deelneemt aan paardrijlessen, bosritten, ruiterkampen of anderszins onder begeleiding van Manege de Roosberg een paard van Manege
de Roosberg berijdt en/of begeleidt en/of africht, c.q. op- en afzadelt en/of verzorgt en in de ruimste zin des woords met dat paard omgaat, verklaart
zich uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het onvoorspelbare gedrag van paarden en verklaart dat, indien een reactie van het dier waarop deze
overeenkomst betrekking heeft, in het kader van de overeenkomst niet onverwacht is, deze reactie en alle schadelijke gevolgen daarvan, gezien de
strekking van de overeenkomst, voor rekening van de derde komt en dat artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek, waarin bepaald is dat de schade,
veroorzaakt door een dier, als risico-aansprakelijkheid voor rekening komt van de eigenaar van dat dier, buiten toepassing blijft.
2.D.3: HUISREGELS:
2.D.3.1: De leiding van het kamp is in handen van Ton, Stien, Willem en Anja Ullings. Daarnaast functioneert een team van instructeurs en begeleiders.
2.D.3.2: Om een en ander veilig, gezellig en goed te laten verlopen zijn deze huisregels van toepassing tijdens het ruiterkamp. Mocht je je absoluut niet
aan deze regels kunnen of willen houden, ook na herhaald verzoek, dan zijn we helaas genoodzaakt je ouders of verzorgers te bellen en zal je van
verdere deelname aan het ruiterkamp uitgesloten worden.

2.D.3.3: We zijn met z’n allen op ruiterkamp, dus als groep doen we gezellig mee aan alle activiteiten.
2.D.3.4: Het is niet de bedoeling dat er elke dag naar huis gebeld wordt. Na het ruiterkamp kun je thuis alles uitgebreid vertellen. Mobiele telefoons zijn
niet toegestaan. Je kan donderdagavond tussen ongeveer 17.00 uur en 19.30 uur even naar huis bellen met de munttelefoon ( 50 Eurocent). Houd het
wel kort s.v.p. zodat iedereen, die dat graag wil, even kan bellen en we daarna verder kunnen met ons programma.
2.D.3.5: Heb je problemen, voel je je niet lekker of heb je vragen, ga daar eerst mee naar de leiding of naar de begeleiders. Samen met hen bekijk je
dan of het nodig is om naar huis te bellen.
2.D.3.6: De kantine is voor jullie open van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.00 uur. Buiten deze tijden mogen jullie niet in de kantine
komen.
2.D.3.7: Het is verboden te roken!
2.D.3.8: De slaapkamers zijn er om in te slapen, niet om te keten. We zijn de hele dag intensief bezig en het ruiterkamp is best vermoeiend, natuurlijk
heb je vakantie maar iedereen, ook de begeleiding, heeft zijn slaap nodig! De jongsten gaan tussen 20.30 uur en 21.00 uur naar bed en moeten uiterlijk
om 21.30 uur stil zijn. De ouderen gaan om 22.00 uur naar bed en moeten om 22.45 uur stil zijn. Na 23.00 uur moet er absolute rust zijn in het
kamphuis anders is een en ander veel te vermoeiend ( voor kinderen en begeleiding).
e
2.D.3.9: Ren niet door de stallen en gebruik rijbanen niet als oversteekplaats. De veldschuur, de hooi- en stro-opslag en de 5 stal zijn verboden terrein.
2.D.3.10: Help ons om De Roosberg schoon te houden. Snoeppapiertjes en ijswikkels horen niet op de grond maar in de afvalbakken (Als paarden
papier of plastic eten kunnen ze erg ziek worden en zelfs doodgaan).
2.D.3.11: Je mag het terrein van De Roosberg niet verlaten zonder toestemming van Ton of Stien.
2.D.3.12: Tijdens het rijden is het dragen van rijlaarzen en een veiligheidscap (norm EN 1384) altijd verplicht.
2.D.3.13: Zorg ervoor dat je de poetsspullen na gebruik teruglegt in de poetstas.
2.D.3.14: Laat je eigen spullen niet slingeren. Ruim na gebruik altijd meteen je poetstas, je zweep en je cap op.
2.D.3.15: Als je ’s morgens bent opgestaan stop je al je spullen in je koffer. Daarna zet je je koffer op je bed zodat de kamers schoongemaakt kunnen
worden.
2.D.3.16: Als je als laatste je slaapkamer verlaat doe je alle lichten uit.
2.D.3.17: Na het rijden zorg je altijd eerst voor je paard en daarna pas voor jezelf! Verzorg je paard goed en spoel netjes het bit af voordat je het
hoofdstel ophangt.
2.D.3.18: Tijdens de lessen mogen de instructeurs niet gestoord worden.
2.D.3.19: Het is niet toegestaan om, buiten het verzorgen en rijden, in de boxen en stands te komen.
2.D.3.20: Honden niet aaien en niet voeren!
2.D.3.21: Na het ontbijt en na de lunch beginnen we om 09.00 uur en om 13.30 uur met het programma, we verzamelen dan op een afgesproken
plaats. Zorg dat je, als de bel gaat, allemaal naar het verzamelpunt komt zodat we op tijd met de lessen etcetera kunnen beginnen. Als er wat is, kun je
het er meteen even met Stien over hebben.
2.D.3.22: Het is “verplicht” om veel te lachen en veel plezier te maken! Geniet van je ruiterkamp!
D.2.4: BELANGRIJKE REGELS:
2.D.4.1: Als iemand een eigen pony of paard meebrengt, moet hij/zij ervoor zorgen dat deze is ingeënt tegen rhinopneumonie + influenza. De enting
moet minimaal 4 weken en maximaal 6 maanden voor aanvang van het kamp plaatsvinden. Een enting alleen tegen influenza voldoet dus niet. Kijk dit
goed na in het entingsbewijs. Verder mag het maximaal 4 weken geleden zijn dat de pony of het paard is ontwormd ( entingsbewijs meenemen s.v.p.).
2.D.4.2: Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico’s die daarbij aanwezig zijn. Een ruiter kan vallen en paarden/pony’s kunnen slaan,
bokken, bijten, enzovoorts. Voor de gevolgen zijn wij niet aansprakelijk. De omgang met paarden/pony’s is dus voor eigen risico.
2.D.4.3: Door het correct invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaart de ouder/voogd de deelnemer te hebben verzekerd tegen
ongevallen/ziektekosten en W.A.

