Huisregels Fair to Horses Trainingcenter
Voor iedereen geldt:
• Auto’s, brommers en fietsen dienen op de daarvoor aangegeven plaatsen geparkeerd te
worden.
• Houd deuren en toegangen/ doorgangen vrij. Dat betekent dat o.a. de doorgang naar
achteren bij de lijntjes van de Fair to Horses paarden vrij toegankelijk moet blijven, zodat
er een trailer of vrachtwagen door kan. De schuifdeuren naar de stallen aan weerskanten
van de kantine moeten vrij toegankelijk blijven. Hier dus gelieve geen auto’s voor
parkeren, ook geen dierenartsen, hoefsmeden etc.
• Voetgangers en paarden hebben altijd op het gehele terrein voorrang. Op het gehele terrein
dient daarom stapvoets gereden te worden.
• Roken is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde rookplek. Deze is te vinden naast
de ingang van de kantine, links onder het afdakje. Verder geldt voor het gehele terrein een
rookverbod. Op herhaalde overtreding hiervan volgt verwijdering.
• Het bij je dragen van drugs en/of het onder invloed zijn hiervan is ten strengste verboden op
het terrein. Alcohol mag alleen genuttigd worden in de kantine. Onder invloed van medicatie,
drugs of alcohol met paarden en/of het materiaal op het terrein werken, is ten strengste
verboden. Op overtreding van deze regel volgt onmiddellijke verwijdering.
• Alle aanwijzingen van het personeel van Fair to Horses dienen ten alle tijden direct opgevolgd
te worden.
• Kinderen jonger dan 9 jaar oud mogen enkel onder begeleiding ouder dan 14 jaar oud op het
terrein in de nabijheid van paarden zijn.
• Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen, weten waar ze zijn en spelen,
dragen er zorg voor dat ze zich niet in gevaarlijke situaties bevinden, zoals op de
hooi/kuilbalen en strobalen klimmen. Dit is levensgevaarlijk!
• Voor het hele terrein geldt: niet rennen en/of schreeuwen in de nabijheid van paarden.
• Honden zijn welkom op het terrein, maar dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn. Honden zijn
niet toegestaan in de paddocks, longeercirkels en rijbanen. Tevens zijn honden niet
toegestaan in de kantine m.u.v. onze eigen honden. Ruim de uitwerpselen van uw hond
alstublieft op.
• Indien er toeschouwers bij de lessen zijn toegestaan, dienen zij zich rustig te gedragen en
zich niet met de lessen te bemoeien. Of er toeschouwers zijn toegestaan wordt besloten door
het personeel van Fair to Horses.
• Geen paarden voeren/snoepjes geven zonder toestemming met de eigenaar of het personeel.
• Fair to Horses is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of zoekraken van persoonlijke
eigendommen en voertuigen tijdens uw verblijf op ons terrein. Parkeren, het werken en/of
rijden met paarden (al dan niet van Fair to Horses) en het verblijven op het terrein, is geheel
voor eigen risico. Dit geldt eveneens voor het deelnemen aan de buitenritten.
• Elke vorm van respectloze communicatie, omgang en houding worden niet getolereerd. Dit
geldt ook voor: stemverheffing, schelden, pesten, treiteren, bedreigingen, ongewenste
aanrakingen, seksuele intimidatie, discriminatie, racistische uitingen en elk ander gedrag wat
Fair to Horses ongepast acht naar andere mensen en/of paarden. Voor al deze gedragingen
geldt een zero tolerance beleid en volgt onmiddellijke verwijdering en/of weigering van de
toegang tot het terrein.
• Overtreding van één of meerdere van bovengenoemde regels, kan verwijdering van en/of
weigering van de toegang tot het terrein tot gevolg hebben.
• U bent te gast op het terrein van Fair to Horses en wordt verplicht dit terrein zo schoon
mogelijk te houden.
• Voor u en onze veiligheid worden ons terrein binnen en buiten bewaakt d.m.v. video
camera’s.
• Het is ieders verantwoordelijkheid zijn/haar bezoek van deze regels op de hoogte te stellen.
• Laat elkaar in elkaars waarde en leer van elkaar en de paarden.

Openingstijden stallen en rij/longeer gedeeltes
•

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag

•

Met evenementen zijn er andere openingstijden, maar dat wordt gecommuniceerd.

•

De kantine heeft andere openingstijden, deze zijn wisselend en kunt u vinden op het
memo/info bord in de hal van Fair to Horses tegenover de toiletten.

08:00 – 22:00
08:00 – 22:00
08:00 – 22:00
08:00 – 22:00
08:00 – 22:00
08:00 – 21:00
08:00 – 21:00

Wij wensen ieder een fijne en ontspannen tijd op stal ☺

Stalregels Fair to Horses Trainingscenter
Naast de huisregels geldt ook het volgende:
• Indien je paard waar dan ook op het terrein, of elders buiten zijn box, heeft gemest, dient de
mest opgeruimd te worden.
• Instructie door derden is toegestaan, (i.o.m. en bij goedkeuring door het managementteam
van Fair to Horses) mits minimaal 48 uur van tevoren doorgegeven in de kantine. Kosten voor
de bakhuur bedragen €5,- per keer. Kosten voor ruiters extern met een eigen paard en
instructie door derden bedragen €15,- per keer, dit is incl. bakhuur. Kosten voor ruiters extern
met een eigen paard die willen vrij rijden bedragen €10,- per keer, dit is incl. bakhuur.
• In verband met calamiteiten (bijvoorbeeld brand), is het noodzakelijk dat Fair to Horses weet
wie er op het terrein aanwezig is. Daarom moet bezoek aangemeld worden in de kantine, dit
geldt ook voor: dierenarts, hoefsmid, instructie enz.
• Ruim na het gebruik van uw spullen deze zo snel mogelijk op. Na gebruik van de
poetsplaats/wasplaats deze aanvegen en netjes achterlaten. Neem uw verantwoordelijkheid
hierin en spreek, indien nodig, ook uw mede stalgenoten erop aan.
• Geen paarden voeren of snoepjes geven in de nabijheid van andere paarden, dit ter
voorkoming van voernijd.
• Bijrijders en/of verzorgers zijn toegestaan, deze dienen te worden aangemeld in de kantine of
via e-mail (info@fairtohorses.nl). Vergeet niet de gegevens (naam, telefoonnummer en voor
welk paard) van de bijrijder(s)/verzorger(s) te vermelden.
• Het rijden van en het werken met paarden is voor eigen risico. Denk hierbij aan uw veiligheid
en veiligheid van anderen (mensen en paarden). Het dragen van correcte rijkleding, schoeisel,
cap of helm (passend bij de discipline) is verplicht.
• De stalgangen dienen altijd netjes en vrij van doorgang te zijn. Ruim tuig en andere gebruikte
spullen zo snel mogelijk op na gebruik.
• Denk bij het uitmesten aan het netjes achterlaten van de stalgang en het terrein, veeg dit aan
indien nodig. Kruiwagen, mestvorken, bezems enz. dienen teruggezet te worden op de
daarvoor bestemde plek. Mest zo ver mogelijk op de mesthoop legen, indien nodig de mest
opscheppen naar achter en de loopplank vrijhouden van mest, stro en vlas.
• Vuilnis in de daarvoor bestemde kliko’s deponeren, dit geldt tevens voor karton en papier.
Plastic moet in de daarvoor bestemde aanhangwagen achter op het terrein van Fair to Horses
gedeponeerd worden.

Wij wensen ieder een fijne en ontspannen tijd op stal ☺

Rijbaanregels Fair to Horses Trainingscenter
• Tijdens het rijden dienen alle ruiters (ook lesruiters) een goed passend veiligheidshoofddeksel
te dragen. (evt. te huur in de kantine).
• Tijdens het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen, of stevige schoenen met gladde,
doorlopende zool en hak, gecombineerd met chaps. Uitzondering zijn westernruiters, zij
mogen schoenen of laarzen met hak en gladde zool combineren met een spijkerbroek. Denk
aan de voorbeeldfunctie en je eigen veiligheid!
• Tijdens het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q.
uitgedaan.
• Losse of uitgetrokken jassen/vesten/truien en/of afgedane dekens, dienen zodanig
opgehangen cq. neergelegd te worden dat andere ruiters/bakgebruikers daar geen last van
hebben.
• Het voornemen om de rijbaan te betreden of te verlaten, moet luid en duidelijk worden
aangekondigd. Dit geldt ook voor het stilstaan in een hoek of op de hoefslag.
• De combinatie die op de linkerhand rijdt, blijft bij het passeren van een tegemoetkomende
combinatie op de hoefslag.
• (Uit-) stappen geschiedt uitsluitend op de binnen hoefslag.
• Combinaties mogen elkaar niet de weg afsnijden en dienen elkaar bij het passeren voldoende
ruimte te geven (een paard lengte afstand voor en achter en een paard breedte links en
rechts).
• Combinaties die een van de volgende oefeningen uitvoeren, hebben voorrang: zijgangen,
schouderbinnenwaarts en travers.
• Het maken van een full stop dient aangekondigd te worden en/of op de binnen hoefslag
uitgevoerd te worden.
• Het opzetten van hindernissen (hoger dan cavaletti) dient overlegd te worden in eerste
instantie met het management van Fair to Horses en daarnaast met andere ruiters in de
rijbaan. Dit geldt niet voor het gebruik van pionnen, balken op de grond (niet hoger dan
cavaletti hoogte), trail materiaal en dergelijke. Tenzij het meer dan 2 ‘hindernissen’ betreft.
Voor ALLE hindernissen geldt, niet op de hoefslag, tenzij toestemming van andere ruiter(s).
• Vanzelfsprekend dient al het hindernismateriaal zo snel mogelijk opgeruimd te worden na
gebruik. Dit is geen speelgoed voor kinderen!
• Het springen over een hindernis moet luid en duidelijk worden aangekondigd (sprong vrij),
wanneer er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.
• Als je paard heeft gemest in de rijbaan, dit graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór het
verlaten van de rijbaan opruimen.
• Het aan de hand, of lange teugels werken in de binnen/- en buitenbak is toegestaan.
Rechtrichten is alleen in de buitenbak toegestaan mits er geen spoorvorming ontstaat.
Rijden heeft voorrang en er dient dus overlegd te worden met andere ruiters in de rijbaan.
• Longeren is alleen toegestaan in de roundpens/longeercirkels. Regels van de
roundpens/longeercirkels kunt u vinden boven het memobord achter bij de
roundpens/longeercirkels zelf. Deze dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
• Fair to Horses houdt zich het recht voor bij het constateren van buitenproportioneel geweld
jegens paard(en) of andere dieren, hierover in gesprek te gaan met de persoon in kwestie.
Dit kan bijvoorbeeld zijn: excessief slaan met een zweep, overmatig spoorgebruik, grof
gebruik van de hand in combinatie met het bit (trekken, zagen), een te strak aangesnoerd
hoofdstel etc. Paardenwelzijn staat bij ons voorop! Hulpteugels zijn verboden!
• Bij herhaald gedrag en dus overtreding van één of meerdere van bovengenoemde regels,
kan verwijdering van en/of weigering van de toegang tot het terrein tot gevolg hebben.
• Alle lessen van Fair to Horses hebben voorrang in de bak(ken) (dit geldt ook voor de
roundpens/longeercirkels). Er mag niet door de les heen gereden worden, dit voor uw
veiligheid en die van de lesklanten. Een deel van de bak kan worden afgezet. Houdt er
rekening mee dat niet iedereen hetzelfde niveau van rijden heeft.

• Tijdens lessen van derden mogen andere combinaties ook gebruik maken van de bak(ken).
De binnenbak en de buitenbak kunnen niet exclusief worden afgehuurd voor een les.
Uitzondering hierop zijn de roundpens/longeercirkels, mits tijdig doorgegeven.

Wij wensen eenieder veel plezier en ontspanning bij het werken met hun paard ☺

