Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels van D-sportstables, KVK
78687152, gevestigd aan de Nieuwe Voorthuizerweg 6 te 3862 RW
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Op het terrein is roken niet toegestaan.
Bij het berijden van een paard is het dragen van een cap verplicht.
Neem een mobiele telefoon of smartphone mee tijdens een
buitenrit.
Uitsluitend officieel erkende instructeurs worden toegelaten om les
te geven.
Longeren mag alleen in daarvoor bestemde ruimtes of op daartoe
aangewezen locaties.
Hou de stal of de locatie van het paard netjes. Ruim mest op, veeg
de plaats aan en spuit deze zo nodig af.
Respecteer de geldende openingstijden.
Reserveringen vinden plaats via horsemanager.
Houd via horsemanager uw persoonsgegevens en de gegevens van
en omtrent uw paard actueel; dit geldt zeker ten aanzien van
noodnummers en gegevens van de dierenarts.
De kantine is beschikbaar van 08.00 uur tot 22.00 uur, ruim deze op
na gebruik.
Gebruik van shovels en terreinvoertuigen is alleen toegestaan aan
bevoegd personeel.
Bij trainingen op de eventingbaan is het dragen van een
bodyprotector verplicht.

Aanvulling gedragsregels per 1 juli 2021

1. Sluit de poorten van de pistes, stapmolen en paddocks
2. Ruim de mest op (ook eventingbaan), veeg voor de ingangen van de
pistes het zand weer terug in de baan
3. Krab de hoeven uit als je de stal verlaat, veeg het straatje voor je
stal schoon
4. Zet de hindernissen en overig materiaal na gebruik in de
binnenbaan en grondwerkpiste, terug in de hoeken
5. Gooi afval in de daarvoor bestemde gescheiden afvalbakken, indien
nodig verwissel de zak
6. Houd de wasplaats leeg en schoon: alle spullen meenemen en
opbergen. Poetsplaats aanvegen, wasplaats schoon spuiten en met
de trekker droogtrekken. Wastafel naspoelen, inloop gedeelte vegen
7. Was je kopjes en glazen af na gebruik in het bakhuisje
8. Doe stroomdraadjes van Hit aktief altijd weer dicht, sluit het ijzeren
hek
9. Spuit de buitenspuitplaats na gebruik schoon
10.
Zet na gebruik alle spullen weer op hun oorspronkelijke plaats
terug
11.
Bij trainingen op de eventingbaan is gebruik ervan niet
toegestaan

