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Onze huisregels

Algemeen

Manege Vosseburch biedt op dit moment onderdak aan 60 paarden en pony’s.  

Daarnaast hebben we paarden en pony’s in opfok en training. Op kleine schaal zijn  

wij actief in de paarden in- en verkoop. Door onze diverse activiteiten met de paarden  

én het aantal mensen dat van onze faciliteiten gebruikmaakt, is het noodzakelijk om  

duidelijke afspraken te maken. Zo willen we ervoor zorgen dat we gemoedelijk en  

prettig kunnen samenwerken.

Heeft u vragen over de regels? Stel ze ons dan gerust. Ook als onze regels tot  

tegenstellingen leiden, willen we die graag samen met u oplossen.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag  8.00 - 22.00 uur

Zaterdag   8.00 - 18.00 uur (het hek sluit om 19.00 uur)

Zondag    8.00 - 18.00 uur (het hek sluit om 18.00 uur)

Bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er wedstrijden zijn,  

zijn de openings- en sluitingstijden in overleg.
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Gebruik van rijbanen, paddocks en longeercirkel 

Onze manege heeft twee binnenbanen. Eén van 20 x 40 meter en één van 30 x 60 meter.  

Ook zijn er twee goed gedraineerde buitenbanen: één van 20 x 40 meter en één van 40 x 60 meter. 

De bodems hebben een eb- en vloedsysteem, zodat ze bij alle weersomstandigheden gebruikt 

kunnen worden. Paarden longeren kan in de grote paddock én in de longeercirkel. Er zijn drie  

kleinere paddocks en één grote paddock. In de winter wordt de grote paddock ook gebruikt voor  

de manegepaarden en pony’s. Op dat moment kunt u de grote paddock niet gebruiken om te 

longeren. De rijbanen mogen niet voor longeren gebruikt worden. 

Mest in een van de faciliteiten? Snel opruimen.

Heeft uw paard of pony uitwerpselen achtergelaten op een van de rijbanen of paddocks,  

in de stapmolen of op het erf? Ruim dit dan zo snel mogelijk op in de mestbakken. Rij ook niet  

met uw paard of pony door de mest. Zo voorkomen we verstrooiing van mest en blijft het pad 

schoon en de bodem goed verend. 

Weidegang 

Het weideseizoen valt meestal in de maanden mei tot en met september. De groepsweide  

kunt u gratis gebruiken. U brengt uw paard zelf naar de wei en brengt hem ook zelf weer terug. 

Tegen betaling kunt u dit door ons laten verzorgen. Ook kunt u tegen betaling een privéweide 

gebruiken. U moet de privéweide dan zelf schoon houden van mest.

Afzettingen, zoals hekken en schrikdraden, moeten direct gesloten worden. Schrikdraad mag  

nooit op de grond liggen. Is dit wel het geval of ontdekt u een ander mankement aan de hekken? 

Meld dit dan zo snel mogelijk aan ons. Zo voorkomen we dat er paarden ontsnappen of paarden  

zich bezeren. 

Stapmolen

Het gebruik van onze stap-trainingsmolen is bij de stalprijs inbegrepen. Wij verzoeken u om  

meer paarden tegelijk in de stapmolen te zetten. Dit is efficiënt en energiezuinig. U kunt ook  

gebruikmaken van onze services om uw paard in en uit de stapmolen te zetten. Hieraan zijn  

kosten verbonden.
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Zadelkasten

Bij het huren van een paardenbox is er één kast beschikbaar om uw spullen in op te bergen.  

Wij verzoeken u vriendelijk uw spullen in deze kasten te bewaren om verlies- en/of diefstal  

te voorkomen. Maar ook om de ruimtes netjes en toegankelijk te houden. Boven uw gehuurde  

paardenbox in de stal is er ook nog extra bergruimte. U kunt ook een extra kast huren,  

als er een kast beschikbaar is.

De stal uitmesten

U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw gehuurde stal. Is de stal uitgemest?  

Zet dan alle spullen die u daarvoor heeft gebruikt terug op zijn plek. Daar hoort ook het opruimen 

van de verloren mest en het stro bij. Per dag krijgt u van ons een halve plak stro om op te strooien. 

Het gebruik van zaagsel is niet toegestaan in verband met de verwerking en het afvoeren ervan. 

U kunt uw stal ook door ons laten uitmesten. De stal wordt dan elke dag opgestrooid met vers stro. 

En wekelijks mesten wij de stal uit en voorzien het van een nieuwe laag stro. Aan deze service zijn 

kosten verbonden.  

In en om de stallen 

U bent verantwoordelijk voor het schoonhouden van het terrein rondom uw stal. Als er na of  

tijdens het uitmesten van de stal en/of het verzorgen van uw paard of pony stro, hooi of eventueel 

hoevenkapsel op de grond terechtkomt, moet u dit netjes opvegen en opruimen.

Solarium 

De infraroodlampen van het solarium verwarmen de spieren, stimuleren de bloedcirculatie en  

zorgen voor het afvoeren van melkzuur in de spieren. Een centimeter of 80 boven de rug is een 

goede hoogte. Mocht uw paard ergens van schrikken, dan mag hij niet met zijn hoofd tegen  

het solarium aan kunnen slaan. Een solarium verhoogt ook de huiddoorbloeding. Het gevolg?  

Een mooie, glanzende vacht. Gebruik van het solarium gebruik kost € 1 per 8 minuten.  

Hij staat in de bewegingsstal en is te gebruiken voor alle paarden.

Poetsplaats

Verzorg uw paard in de poetsplaats, maar laat uw paard of pony hier niet onnodig in staan.  

Maakt u gebruik van water, trek de poetsplaats na gebruik droog. Ook de poetsplaats schoonmaken 

hoort erbij.

Warm water

In de spuitplaats van de loopstal is warm water. De kosten daarvan zijn 50 cent voor 5 minuten.  

Het is niet toegestaan warm water uit de kantine te halen voor de paarden.
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Koffie en thee in de kantine

In de kantine kunt u koffie en thee drinken. In verband met brandgevaar is het niet toegestaan  

om op en rond de stallen waterkokers en koffiezetapparaten te gebruiken. 

Buitenterrein

Het lange, betonnen pad achter de koeienstal kunt u gebruiken om uw paard of pony uit te  

laten stappen. Het is niet toegestaan om ongevraagd het weiland in te rijden. Mest die op het  

pad terechtkomt tijdens het uitstappen, moet u direct opruimen.

Paddocks 

De grote paddock mag alleen gebruikt worden als deze vrij is. De manegepaarden hebben voorrang 

op alle andere paarden. De drie overige paddocks zijn bestemd voor de privé- en pensionpaarden. 

Houd met het buitenzetten van uw paard rekening met de andere pensionpaarden, zodat alle 

paarden de kans krijgen buiten te staan. U mag het terrein niet verlaten als uw paard in de paddock 

staat. Na gebruik moet u de mest opruimen en het hek sluiten. Manege Vosseburch heeft ook een 

paddockservice waarbij wij uw paard buiten kunnen zetten. Aan deze service zijn kosten verbonden.

Bezoek van de dierenarts of hoefsmid

Het kan voorkomen dat wij voor uw paard of pony een dierenarts moeten raadplegen.  

Uiteraard proberen we u dan eerst te bereiken om dit te overleggen. Lukt dit niet? Dan nemen  

we zelf het initiatief om een dierenarts in te schakelen. De kosten voor het bezoek van een  

dierenarts of hoefsmid zijn altijd voor uw rekening. Heeft u zelf een afspraak gemaakt met  

een dierenarts of hoefsmid? Geef dat dan op tijd aan ons door. 

Voerschema

De paarden en pony’s krijgen elke dag vier keer voer. Twee keer krachtvoer (biks) en twee  

keer kuilgras of hooi. Bij het voeren worden geen extra handelingen (eigen voer, vitamines etc.) 

uitgevoerd.

Lessen

Wij geven privélessen, maar u kunt ook in groepsverband dressuur- of springlessen volgen.  

Hiervoor zijn gecertificeerde instructeurs beschikbaar. Meer informatie over onze lessen en tarieven 

vindt u op www.vosseburch.nl/tarievenpaardrijden. Het is niet toegestaan om iemand anders lessen 

op uw paard of pony te laten volgen wanneer u zelf niet kunt rijden. U moet dit van tevoren met  

ons overleggen. In alle gevallen brengen wij kosten in rekening voor de les.
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Externe instructie

Er zijn mogelijkheden voor privélessen van een externe instructeur die niet aan onze manege  

is verbonden. Daarvoor gelden deze regels:

•  Bij het inplannen van privélessen houdt u rekening met ingeplande activiteiten van de manege.

•  De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeursdiploma.  

Kijk voor informatie op www.veiligpaardrijden.nl.

•  Er kunnen maximaal twee privélessen tegelijkertijd inpland worden. Er is altijd één plek  

gereserveerd voor lessen van eigen personeel.

•  Een afspraak mag maximaal één week van tevoren worden ingepland.

•  Afspraken moeten minimaal één week van te voren worden aangevraagd via de mail en  

zijn geldig als ze door ons zijn bevestigd. In uw mail vermeldt u deze gegevens: 

1. Datum van de les. 

2. De begin- en eindtijd van de les. 

3. Naam en telefoonnummer van de instructeur. 

4. Een kopie van het diploma van de instructeur.

•  Geef uw instructeur ons telefoonnummer in verband met eventuele calamiteiten. 

•  Als een instructeur voor de eerste keer op de manege komt, dan moet hij zich melden  

bij het personeel van manege Vosseburch.

•  De huur van de bak (€ 7,50 per keer) moet door de instructeur vóór aanvang les worden betaald. 

Dat kan cash in een envelop in de brievenbus  van de kantine.  

Vermeld op de envelop ‘naam instructeur’, naam ‘leerling’, ‘dag’ en ‘tijd’.  

Overmaken kan ook. Onze gegevens zijn: NL93 RABO 0127 0944 74.

•  Dezelfde huisregels voor het gebruik van de rijbanen zijn ook van toepassing tijdens  

externe instructie.

•  Instructies van het personeel van manege Vosseburch moeten altijd worden opgevolgd.

•  Wijzingen in lesrooster gaan altijd voor ingeplande privélessen.

•  Houdt u of de instructeur zich niet aan onze regels of aan onze kijk op het dierenwelzijn,  

dan kan manege Vosseburch besluiten de instructeur uit te sluiten voor het geven van privélessen.

Bijrijder

Een bijrijder voor uw paard of pony is toegestaan, maar als deze bijrijder niet wekelijks lessen  

volgt, dan brengen wij u hiervoor kosten in rekening. Dit in verband met het gebruik van de  

accommodatie.

Trailers en menwagens

U kunt uw trailer/menwagen stallen op de plek die wij aanwijzen. Het stallen van uw trailer  

op ons terrein is geheel op eigen risico. Aan deze service zijn kosten verbonden.
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Honden 

Honden mogen aangelijnd op ons terrein komen, maar niet voorbij de ingang van de koeienstal  

en ze mogen niet mee naar het weiland. Dit in verband met de Neospora Caninum-bacterie die zich 

in hondenpoep kan bevinden. Bij koeien die besmet zijn met deze bacterie kan de dracht van hun 

kalf vroegtijdig worden afgebroken.

Verzekeringen

Voor uw paard of pony sluit u een W.A.-verzekering af die schade dekt die door uw paard of  

pony wordt veroorzaakt op het terrein van manege Vosseburch.

Aansprakelijkheid

Voor het zoekraken van uw eigendommen aanvaardt manage de Vosseburch geen enkele  

aansprakelijkheid. Heeft u het vermoeden dat uw eigendommen zijn ontvreemd? Breng dan het 

personeel van manege Vosseburch direct op de hoogte. Om vervelende situaties te voorkomen, 

adviseren wij u gebruik te maken van uw persoonlijke kast en deze af te sluiten met een slot.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw pensionovereenkomst.

Overige regels

•   Tijdens het rijden, bent u verplicht een goedgekeurde en goed passende cap te dragen.

•  Tijdens het rijden draagt u rijlaarzen of schoenen met een hak en chaps. 

•  Is uw paard of pony langer dan één dag niet op de manege? Meld dit dan van tevoren aan  

Iris van Klink.

•  Op het terrein van manege Vosseburch geldt een algeheel rookverbod.  

Enige uitzondering is bij de picknickbank naast de kantine.

•  U mag zonder onze toestemming niets aan de stal veranderen. 

•  In de groenbak stopt u alleen organisch afval.

Betalen van stallinggeld

•  Het stallinggeld betaalt u één maand vooruit. Het bedrag dient uiterlijk op de eerste van de  

maand op de bankrekening van manege Vosseburch te zijn bijgeschreven of contant te worden 

overhandigd aan Iris van Klink. 

•  Als er een betalingsachterstand van één maand is, kunnen wij direct besluiten uw huur- 

overeenkomst te beëindigen. Zonder dat de betalingsverplichting hiermee komt te vervallen.

•  Bij een betalingsachterstand is het niet toegestaan om zonder overleg uw paard of pony  

van de manege weg te halen.
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Beëindiging

De huurovereenkomst eindigt door opzegging van een van de partijen, minimaal één maand  

van tevoren. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De overeenkomst kan altijd eenzijdig door het  

bestuur van manege Vosseburch worden beëindigd.


