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• Paard en ruiter zijn bij manege Chardon op eigen risico.
• Maandelijkse stalling kosten dienen voor de 10e van de te betalen maand voldaan zijn via
bank of aan de bar. Na die datum wordt er 10 euro extra kosten berekend.
• Pensionpaarden zijn verplicht het enting schema van manege Chardon te volgen.
• Uitsluitend pensionklanten kunnen een barbon nemen. Deze moet aan het eind van de
maand voor de 10e van de nieuwe maand betaald worden aan de bar.
Na die datum wordt er 10 euro extra kosten berekend.
• De kosten van Jeroen van der Wiel, hoefsmid, ontwormings- en inentingskosten van
dierenkliniek De Delta vallen onder de zelfde betalingsvoorwaarden.
• Opzeggen van de stalhuur moet minstens 1 maand van te voren aangegeven te worden
bij familie Chardon.
•P
 aarden staan op stro, worden 1 maal per week uitgemest, dagelijks indien nodig bij
gestrooid, 2 maal daags hooi of kuil gevoerd, twee maal daags Pavo brok of haver
gevoerd. Andere voedingsmiddelen en of strooisel worden niet door manege Chardon
verstrekt, voor zaagsel wordt 50 euro per maand extra berekend.
• Iedere huurder van een box krijgt de beschikking over 1 zadelkast en 1 dekenrek.
Schade aan kast of rek wordt aan de klant doorberekend.
• Het is niet toegestaan in de kastjes, zadelruimte en stal voer te bewaren.
Dit i.v.m. ongedierte.
• Een paardentrailer kan op betreffende parkeerplaats worden geparkeerd.
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• De manege hanteert openingstijden. Aanwezigheid van de klant voor of na die tijd kan alleen in
overleg met de eigenaar. Tijdens sluitingstijden is de ingang van het bedrijf afgesloten met een hek.
• Tijdens de zomermaanden kan er gebruik van de weide gemaakt worden. In de hal hangt een
lijst om in te tekenen. Hengstige merries of paarden die slaan kunnen niet in de wei. Of de weide
open is staat ook in de hal aangegeven. In en uit de wei halen van de paarden kan alleen per
groep op aangegeven tijden. Voor weidegebruik is er een verplicht te volgen ontwormingsschema.
•B
 ij het poetsen mogen de paarden niet op de wasplaats of onder het solarium staan. Dit
gebeurd in de gang, het paard moet daarbij aan twee kanten vast staan aan de daarvoor
beschikbare ringen.
• Voor het verlaten van de stal moeten de hoeven uitgekrabd zijn. Ook mest buiten de box moet
door de klant zelf opgeruimd worden en in de daarvoor bestemde bakken gedaan worden.
• Longeren kan alleen in de longeerpiste, losgooien in de losgooipistes. De duur van het losgooien
gaat in overleg met collega paardeneigenaren.
• Bij gebruik van binnen of buitenmanege, longeerpiste en losgooipistes moet de mest door de
gebruiker van het paard opgeruimd worden.
• Wanneer een paard gereden wordt door een ruiter anders dan de eigenaar moet deze ruiter
minstens een maal per week dressuurles rijden bij manege Chardon. Ofwel op betreffend paard
ofwel in de manege lessen. De lestarieven voor deze ruiter zijn gelijk aan de tarieven van de
manege lesklanten.
• Lesgelden kunnen voldaan worden aan de bar, via leskaart of bijgeschreven op de barbon.
• Lesafspraken gaan uitsluitend via het barpersoneel of instructeur.
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• Roken is niet toegestaan in de foyer, in de rijbanen, in de stallen en te paard.
• Klanten en vrijwilligers mogen de paardenboxen alleen betreden als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gekregen van de eigenaar, het personeel, de pensionklant en/of de instructeur.
• Klanten en vrijwilligers mogen de paarden en pony’s alleen zadelen, poetsen en/of uit de box
halen wanneer hiervoor toestemming is verkregen van de eigenaar, het personeel,
de pensionklant en/of de instructeur.
• Tijdens het voeren van de paarden is het te allen tijde verboden de paardenbox(en) te betreden.
• De paarden en pony’s mogen nooit vast worden gezet aan het hoofdstel in verband met de
veiligheid van deze (edele) dieren.
• De paarden en pony’s dienen na het rijden goed verzorgd te worden. Denk eerst aan het dier
en daarna pas aan uzelf! Spoel het bit af voordat u deze terughangt en leg het zadel op de juiste
bok in de zadelkamer, of in uw locker. Hang dekens en dekjes weg op de daarvoor bestemde
plaatsen.
• Laat uw eigen spullen niet rondslingeren. Manege Chardon is niet verantwoordelijk voor het
zoekraken van uw eigendommen en is hiervoor dan ook niet aansprakelijk.
• De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur.
De instructeur deelt de ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
• Absolute beginners volgen minimaal drie speciale beginnerslessen
• Tijdens alle activiteiten die georganiseerd worden door Manege Chardon zijn onze huis- en
rijbaanregels van kracht. Door deel te nemen aan activiteiten verklaart u uitdrukkelijk akkoord
te gaan met genoemde bepalingen.
• Op het gehele manegeterrein geldt dat met de auto stapvoets moet worden gereden.
Fietsen kunt u stallen in de daarvoor bestemde fietsenrekken.
• Tot slot:
Wie kiest voor de ruitersport, accepteert ook de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan.
Een ruiter kan vallen en paarden/ pony’s kunnen slaan, bokken, losbreken enz.
Voor de eventuele gevolgen hiervan accepteert Manege Chardon geen enkele aansprakelijkheid.
De omgang met paarden/pony’s geschiedt volledig op eigen risico.
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• Aanwijzingen van eigenaar of medewerker van manege Chardon dienen altijd te worden
opgevolgd.
• Het dragen van een veiligheidshelm, rijlaarzen of half hoge schoenen met chaps is te
paard altijd verplicht.
• Voordat u de rijbaan betreedt vraagt u de aanwezige ruiters of instructeur toestemming.
Vervolgens wacht u tot u ruimte hebt verkregen en waarschuwt u met “deur vrij”.
• Op – en afstijgen op de A-C lijn.
• Bij het rijden met meerdere ruiters; niet halthouden of stappen op de hoefslag.
• Als u een mederuiter tegenkomt altijd rechts houden.
•D
 egene die een snellere gang of een zijgang rijdt heeft altijd voorrang.
• Niet afsnijden en elkaar de ruimte geven bij het inhalen.
• De mest van uw paard dient meteen opgeruimd te worden in de daarvoor bestemde
mestbakken door u of een mederuiter.
• Wanneer er wordt lesgegeven rijden de ruiters allemaal op dezelfde hand.
Van hand veranderen gaat in overleg met de instructeur.
• Er mag alleen worden gesprongen als u daarbij de andere ruiters niet hindert. Ruim na gebruik
het materiaal direct op. Schade aan het materiaal dient u altijd te melden en te vergoeden.
• Losgooien of longeren in de rijbanen is niet toegestaan tenzij er toestemming is gevraagd
aan de eigenaar of instructeur.
• Mobiele telefoon tijdens het rijden uitzetten.
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