
Stichting “De Gulden Spoor”      

Bepalingen voor het gebruik van de bak voor 2015: 

1. Gebruik van de bak: 

Het gebruik van de bak is vrij voor sleutelhouders van ’s morgens 07.00 tot ’s avonds 23.00 uur met 

inachtneming van de volgende bepalingen. 

 

2. Tarieven: 

De sleutel is verkrijgbaar tegen betaling van: 

Niet leden:       230,00 euro 

Rijdende leden van LR en PC Sallandruiters    65,00 euro 

2e gezinslid       +30,00 euro 

3e gezinslid en meer      +20,00 euro 

Niet rijdende federatie leden       65,00 euro 

 

Onder de leden LR en PC Sallandruiters worden verstaan leden die contributie betalen en lid zijn 

van de federatie. 

 

3. Groepen 

Groepen kunnen de bak in overleg huren voor een bedrag van 50 euro per uur. Het bedrag is bij 

vooruitbetaling voor de gehuurde periode verschuldigd. 

 

4. Toegang tot één van de bakken 

Sleutelhouders hebben ten alle tijden toegang tot één van de bakken behalve: 

 Indien er lessen gegeven worden 

 Indien er evenementen in de bak worden voorbereid of plaatsvinden 

 Indien de bak verhuurd is (zie punt 3) 

 

Dagelijks van  09.00 tot 11.00 uur is de bak gereserveerd voor het zadel/tuigmak maken van (jonge) 

paarden/aanspanningen. Sleutelhouders kunnen dan alleen rijden als de medegebruiker 

toestemming verleent. 

 

Buiten deze uren is het omgekeerd. Sleutelhouders hebben voorrang op degene die hun paard 

zadelmak/tuigmak maken. Zij die hun paard zadel/tuigmak maken moeten de bak verlaten, tenzij 

een medegebruiker toestemming verleent. 

 

Zijn er sleutelhouders in de bak aan het rijden mag men niet longeren zonder overleg met de 

medegebruikers.  

 

Voor al deze punten geldt: overleg met elkaar en kijk samen naar de mogelijkheden. 

In de publieksruimte, op het bord in de manege en op www.sallandruiters.nl wordt aangegeven 

wanneer de bakken bezet of verhuurd zijn. 

5. Controle 

Het gebruik van de sleutel is persoonsgebonden en mag dus niet aan derden worden 

overgedragen. Bij overtreding kan de toegang tot de bak ontzegd worden en de sleutel worden 

ingevorderd. De namen van de sleutelhouders zijn aangeplakt in de manege. 

 



6. Handelsactiviteiten 

Het is de sleutelhouder alleen in overleg met het Stichtingsbestuur toegestaan de manege te 

gebruiken voor het commercieel rijden van paarden (voor derden). 

 

7. Verlies 

Verlies van de sleutel dient onmiddellijk gemeld te worden. De kosten van een nieuwe sleutel zijn 

voor rekening van de sleutelhouder die de sleutel verloren heeft. 

 

8. Vervanging Sleutels 

Het stichtingsbestuur houdt zich het recht voor om, indien nodig, de deuren van nieuwe sloten te 

voorzien. Gebeurt dit tijdens het seizoen, dan kunnen sleutelhouders in overleg met het bestuur een 

nieuwe sleutel krijgen. 

 

9. Hindernissen 

Het aanwezige oefen hindernismateriaal mag alleen worden gebruikt door een ruiter: 

 als er begeleiding aanwezig is 

 in de achterste bak 

 indien medegebruikers hiertegen geen bezwaar maken.  

 Na gebruik dient het materiaal weer op de daarvoor bestemde plaats opgeborgen te worden.  

Dit is een eis op basis van het aan de manege verleende veiligheidscertificaat. Beschadigingen 

aan het materiaal dienen gemeld te worden aan het bestuur van LR of PC. De herstelkosten zijn 

voor rekening van de veroorzaker. 

 

10. Laden en Lossen 

Het laden en lossen van pony’s en paarden dient op de parkeerplaats van de Boshoek plaats te 

vinden. 

 

11. Veiligheid 

 Door het bij afgifte van de sleutel ondertekenen van de Huis- en Rijbaanregels onderschrijft 

de sleutelhouder overeenkomstig deze regels van de bak gebruik te maken. 

 Het dragen van een veiligheidscap met CE-markering en EN-1384-teken is verplicht. 

 Indien de Huis en Rijbaanregels niet worden nageleefd en ook niet na mondelinge 

waarschuwing, volgt een schriftelijke officiële waarschuwing. Mocht dit geen effect hebben, 

wordt de toegang tot de rijbakken gedurende minimaal 1 maand ontzegd. 

 

12. Aansprakelijkheid 

De Stichting is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of ongelukken. De financiële gevolgen 

van ongelukken of schade toegebracht aan personen, paarden, gebouwen en materiaal zijn voor 

rekening van de gebruiker. 

  

13. Overige bepalingen 

 Na gebruik dient de “eigen” mest opgeruimd te worden, uit de bak, van de poetsplaats, van 

het pad en van de parkeerplaats en dient men de manege af te sluiten. Wanneer dit niet 

gebeurt, kan het Stichtingsbestuur de sleutel invorderen 

 Het is sleutelhouders toegestaan hun eigen gediplomeerde instructeur mee te nemen naar 

de manege. In overleg met het Stichtingsbestuur mag deze instructeur in het kader van 

les/instructie het paard gedurende de les berijden. 

 In die gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het Stichtingsbestuur . 

 

Hardenberg, december 2014 


