
Huisregels Stal ‘t Lage Veld 
 
Ten behoeve van de veiligheid en het plezier van mens en paard kennen wij 
voor onze accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op uw 
medewerking bij de naleving van deze regels. Voor iedereen geldt: 
 

• Pensionstalling op Stal ‘t Lage Veld, en gebruik van alle faciliteiten is geheel 
op eigen risco. 

• Een ieder dient zich op het terrein rustig te gedragen. 
• Er mag op het gehele terrein niet worden gerookt. 
• Aanwijzingen van de directie of van medewerkers dienen door iedereen te 

worden opgevolgd. 
• In de stal, kantine, zadelkamer en de bak geldt; verlaat je de ruimte? LICHT 

UIT! 
• Paarden mogen niet in de gangen worden gepoetst. 
• Wees spaarzaam met water op de wasplaats. Dit water komt in de put 

onder de stal en deze loopt snel vol. Afspuiten kan bij warm weer ook 
buiten bij de tuinslang bij de bak. Gebruik deze bij voorkeur. 

• Mest in de rijbaan of elders op het terrein dient direct te worden 
opgeruimd. 

• Losgooien en longeren in de bak is toegestaan, mits eventuele 
onregelmatigheden van de bodem direct na afloop worden aangeharkt. 

• Voor betreden van de bak hoeven uitkrabben 
• Poetsplaats netjes achterlaten, veeg de boel aan! 
• Parkeren binnen het hek. 
• Hek, indien gesloten, altijd DIRECT sluiten na binnenkomst. 
• Stapvoets rijden op oprijlaan en terrein i.v.m. loslopende dieren en spelende 

kinderen. 
• Mest op het weggetje naar onze accomodatie toe dient direct te worden 

verwijderd (eigen weg).  
• Honden: Welkom mits onder appel. Hou rekening met onze (loslopende) 

honden.  
• Hondenpoep direct opruimen. 
• Afval niet laten slingeren maar in de daarvoor bestemde kliko’s deponeren. 
• Het terrein tussen de chalets is priveterrein en niet toegankelijk voor 

pensiongasten en hun introducees. 
• Uitmesten, voeren en andere verzorgingstaken worden uitsluitend 

uitgevoerd door medewerkers. Speciaal voer kan gegeven worden na 
overleg, door een bakje met voer klaar te zetten. 

• Wijzigingen en wensen m.b.t. voer en verzorging communicen met Ylvie, 
niet met de stagaires en andere medewerkers. 

• Gebruik van de zandpaddock is (indien deze paddock vrij is) mogelijk. 
Mest na gebruik verwijderen. 

• Gebruik van de overige padocks en weitjes alleen in overleg. 
• Opslag van tuig en andere eigendommen in de schuur en/of een zadelkast 

is geheel voor eigen risico. 
• In het paddock paradise dienen paarden met rust gelaten te worden, 

behalve erin en eruit halen verder dus niet met de paarden bemoeien, zeker 
tijdens voertijd. 

• Het in het paddock paradise rondlopen tussen de paarden is op eigen risico. 
Ga nooit tussen paarden in staan, graag geen oordopjes met muziek en 
draag dichte schoenen. Hou rekening met de rangorde van de paarden. 

• Het is niet toegestaan om paarden zelf extra hooi/kuil te voeren of van de 
balen te laten eten zonder vooraf overleg. Uitzonderingen voor eigen hooi. 



• Tijdens lessen en trainingen dient rond en in de nabijheid van de rijbaan 
rust te heersen. 

• Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met 
de gang van zaken in de lessen bemoeien. 

• Meebrengen van een externe instructeur of externe ruiter alleen na overleg. 
• Passend bij onze visie en filosofie over welzijn is het tijdens de training 

NIET toegestaan gebruik te maken van hulpteugels in onze accomodatie, 
evenals het overmatig gebruik van sporen of zweep. 

• Tijdens prive-lessen en trainingen is het toegestaan om (in overleg) van de 
rijbaan gebruik te maken. Evenementen waarbij dit niet mogelijk is worden 
via de agenda op www.ylviefros.nl aangekondigd. 

• Pensiongasten krijgen voorrang op deelname aan deze evenementen en 
indien mogelijk ook korting op de deelnameprijs. 

• Ruiters dienen op het gehele terrein een goedgekeurde veiligheidshelm te 
dragen. 

• Ruiters dienen zich aan onderstaande algemene rijbaanregels te houden. 
 
 
 
 
Algemene Rijbaanregels Stal ‘t Lage Veld 
 
Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan van deze accommodatie regels. 
Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Desgevraagd 
geeft een medewerker van stal graag een toelichting. 
 
Kleding: 
• Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten 
kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen. 
• Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een 
gladde doorlopende zool en een hak. 
• Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten. 
• Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende 
sieraden en losse kleding te dragen. 
 
Rijbaan: 
• Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd 
(DEUR VRIJ?). 
• Op- en afstijgen dient op de middenlijn gestructureerd te geschieden en altijd 

met behulp van een  opstapkrukje. 
• De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de 
hoefslag voorrang. 
• De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd 
voorrang. 
• Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef de ruimte. 
• Niet halthouden op de hoefslag. 
• Een combinatie die handwerk doet geldt als een rijdende combinatie en dient 

zich op dezelfde manier aan de rijbaanregels te houden. 
• Te paard, en in de rijbaan mag niet worden gerookt of getelefoneerd. 
 
 
 


