Hippische Sportvereniging De Paardenvriend Reuver
REGLEMENT STALLEN MANEGE DE VOSSENKUIL
Huurders van stallen zijn gebonden aan onderstaand reglement.

Lidmaatschap HSV De Paardenvriend
 Uitsluitend leden van HSV De Paardenvriend kunnen in aanmerking komen om een paard / pony te
stallen in de manege. Bij beëindiging lidmaatschap HSV De Paardenvriend wordt ook de mogelijkheid
van stalling opgeheven met een opzegtermijn van twee maanden. De stalhuur kan eveneens worden
opgezegd indien de huurder het stalreglement en de aanwijzingen van de stalbeheerder c.q.
werkgroep/bestuur niet opvolgt.
 Als de eigenaar van het paard/pony en de huurder niet dezelfde persoon zijn, maken we de afspraken
met de huurder en heeft HSV de Paardenvriend geen enkele contractuele relatie met de eigenaar.

Stallen
 Toewijzing welke stal gehuurd kan worden geschied in overleg met de stalbeheerder. Pony’s worden
in principe geplaatst in de kleinere stallen.
 De toegewezen stal kan gewijzigd worden in een andere stal, indien de situatie hiertoe aanleiding
geeft. De huurder is verplicht hieraan medewerking te verlenen.
 Per lid kan in principe slechts 1 paard of pony gestald worden. Indien duidelijk voorzienbaar is dat
leegstaande stallen voorlopig niet verhuurd gaan worden, kan hiervan afgeweken worden onder
nader te bepalen voorwaarden.
 Als nieuwe huurder wordt een proeftijd van 3 maanden gehanteerd voor stalling van
paarden/pony’s. Binnen de proeftijd kan de stalovereenkomst eenzijdig door de vereniging worden
opgezegd.
 In het voorjaar wordt alle ruiten uit de ramen van de stallen gehaald, einde herfst gaan alle ruiten er
weer in.

Voeding
 De pony’s paarden worden s’ morgens en s' avonds gezamenlijk gevoerd. Zelf (extra) bijvoeren is
verboden.
 Het voer zal bestaan uit een samenstelling van paardenbrok/haver en (voordroog) hooi. De
samenstelling wordt gemaakt door de stalbeheerder. De hoeveelheid zal geschieden in overleg met
de stalhuurder. Bijvoeren door middel van hooinetten of hooiruiven is niet toegestaan.
 Extra voeding of vervangend voedsel of strooisel door de stalhuurder kan uitsluitend, voor eigen
rekening, plaatsvinden tijdens de normale voertijden. De huurder dient er zelf voor zorg te dragen
dat dit voedsel in een emmer gereed staat voor de stal. Voorraad eigen voer thuis bewaren en niet op
de stallen.

Stalhuur en betaling
 De stalhuur dient betaald te worden per maand vooraf. De stalhuur is afhankelijk van de stokmaat
van de pony/paard en wordt ieder jaar door de werkgroep vastgesteld.
Stokmaat ≤ 148 cm
€ 160,Stokmaat > 148 cm en ≤ 170 cm € 175,Stokmaat > 170 cm
€ 190,-
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De stalhuur voor je paard bedraagt momenteel € ___,__ per maand. Bij eventuele verhogingen van
de stalhuur wordt u tijdig geïnformeerd.
Gelieve de betaling uitsluitend te verrichten per automatische overboeking (boekingsdatum de
eerste van iedere maand) op bankrekeningnummer NL35Rabo01436.84.264 t.n.v. HSV De
Paardenvriend onder vermelding van uw naam.
Bij betalingsachterstand van één maand kan de stalhuur per direct worden opgezegd zonder
inachtneming van een opzegtermijn. Bij aanvang van de stalhuur wordt bij een gebroken termijn de
stalhuur per dag in rekening gebracht. Bij beëindiging dient de volledige stalhuur over de maand van
vertrek betaald te worden.

Weidegang
 Indien de weersomstandigheden en de conditie van het weiland het toelaten kunnen de
paarden/pony’s gezamenlijk dagelijks enkele uren genieten van weidegang. Bij mindere conditie
alleen weidegang tijdens het mesten en bij een slechte bodem de paarden binnen laten. Leidend
hierbij is het behoud van de kwaliteit van de weilanden het hele jaar rond.
 Uitsluitend de daarvoor aangewezen weilanden komen hiervoor in aanmerking. De huurder heeft
geen recht op een eigen weiland voor zijn/haar paard. De weilanden worden toegewezen.
Weidegang door paarden/pony’s zal zoveel mogelijk in groepen (2 à 3) plaatsvinden. Het is niet
mogelijk om paarden alleen in het weiland te plaatsen zonder uitdrukkelijk toestemming van de
werkgroep. In onderling overleg wordt bepaald wanneer de pony's/paarden hun weidegang hebben.
Bijvoeren in de wei is niet toegestaan.
 Tijdens activiteiten van HSV De Paardenvriend of verhuur van de terreinen is het mogelijk dat de
weidegang tijdelijk niet of slechts beperkt mogelijk is.
 De oude en nieuwe rijhal kunnen tijdelijk verhuurd worden voor een feestevenement, waardoor er
geluidsoverlast kan zijn voor de aanwezige paarden en deze mogelijk voor een weekend verplaatst
moeten worden.

Uitmesten stallen
 Uitmesten dient in principe te gebeuren door de stalhuurder zelf. Het mest moet gedeponeerd
worden op de daarvoor bestemde plaats. Iedere stalhuurder is verplicht de weg naar en de omgeving
van de mestplaats bij te houden (opruimen geknoeid mest). Momenteel wordt op vrijwillige basis de
stallen gemest door de stalhuurders zelf volgens een schema.
 Voor de paarden/pony's is uitsluitend stro beschikbaar, afwijken hiervan kan op eigen gelegenheid en
kosten. Stro en hooi worden steeds duurder.
Vermijd overdadig gebruik van stro en hooi.

Stallencorvee
 Iedere stalhuurder heeft de plicht de gang voor de stallen, de ruimte van opslag van hooi en stro, de
wachtruimte voor de paarden bij de ingang en de ruimte buiten schoon te houden.
 Papier, rommel en dergelijke dient gedeponeerd te worden in de prullenbak.
 Persoonlijke bezittingen en onderhoudsspullen voor de pony en paarden dienen netjes te worden
opgeborgen, zodat overige stalhuurders hiervan geen last hebben.
 Eigen voorraad voer, winterdekens, etc. bewaard de huurder thuis. Alleen de deken c.q. spullen die
“in gebruik” zijn mogen op de gangpad/staldeur opgehangen worden.
 Tijdens weekenden en feestdagen worden de stalhuurders ingepland voor een stallencorvee. Een
paard/pony stallen zonder deelname aan het stallencorvee is niet mogelijk. Het corvee wordt in het
weekend in principe uitgevoerd door 2 stalhuurders. Bij verhindering dragen zij zelf zorg voor
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vervanging. Vervanging kan alleen gescheiden door andere stalhuurders of hun partners. Het
verzorgingsschema wordt tijdig opgehangen in de stallen.
Van maandag tot en met vrijdag worden de paarden ook verzorgd door de stalhuurders volgens een
schema dat in onderling overleg wordt vastgesteld. Deelname aan dit schema is verplicht, zonder
deelname geen stalling mogelijk.
Bij een langdurige beperking (>1 maand) om staldienst te doen, komt de huurder zelf met een
oplossing c.q. vervanging.
De corvee werkzaamheden worden evenredig per stal verdeeld. In onderling overleg kunnen de
stallen anders besluiten.
Een maal per jaar vindt er een grote schoonmaak plaats met verplichte deelname van alle
stalhuurders.
Persoonlijke bezittingen en onderhoudsspullen voor de pony en paarden dienen netjes te worden
opgeborgen, zodat overige stalhuurders hiervan geen last hebben.

Diversen, verzekeringen en inenten
 De paarden op de manege worden, door de eigenaar zelf, binnen de juiste termijn ingeënt voor
influenza/tetanus. Dit geschied om de 10 maanden.
 Het ontwormen en daarbij behorend mestonderzoek zal door alle eigenaren in een zelfde periode
worden uitgevoerd.
 De paarden die gestald zijn in de manege zijn door de vereniging niet verzekerd. Een
brand/storm/diefstalverzekering c.q. paardenverzekering kunt u afsluiten bij uw
assurantietussenpersoon.
 De persoonlijke rijuitrusting (zadel/hoofdstel/deken etc.) is eveneens niet verzekerd. Wel te
verzekeren in combinatie met een paardenverzekering bij een verzekeraar.
 Paardentrailers van stalhouders kunnen op het manegeterrein staan op een door de vereniging
aangewezen plek, geheel op eigen risico.
 Stalling en weidegang van het paard geschied op eigen risico. De vereniging kan niet
aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die paarden onderling aan elkaar toebrengen of voor
schade aan het paard tijdens de stalling.
 HSV De Paardenvriend heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij Achmea waaronder tevens de
exploitatie van stallen is verzekerd.

Stalregels
 De huurder is zich ervan bewust dat stalling door veel individuen met ieder hun wensen, vraagt om
een goede staldiscipline.
 Afwijken van de stalregels op eigen initiatief is niet toegestaan en dient te worden voorgelegd aan de
werkgroep.
 Het niet naleven van de stalregels kan leiden tot opzegging van de stalling.
 Het niet naleven van de regels: Wanneer een stalhouder regels negeert waarover duidelijke
afspraken bestaan krijgt hij/zij een waarschuwing van de werkgroep stallen. Bij een tweede
overtreding volgt een exitgesprek met de voorzitter en vice-voorzitter van HSV De Paardenvriend. De
uitkomst van het exitgesprek wordt vervolgens wel of niet bekrachtigd door het bestuur. Als het
besluit is om de stalhuur op te zeggen nemen wij een opzegtermijn van 2 maanden in acht.

Vergaderstructuur
 Minimaal eenmaal per jaar zal de werkgroep stallen met de huurders vergaderen.
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Toezicht en leiding
 De leiding en toezicht in de stallen is in handen van de werkgroep stallen. Hierin hebben zitting
stalbeheerder Lilian Peeters (06-25285439) en bestuurslid Nicolle Boonen (06-34463188). Daar waar
dit reglement niet in voorziet beslist in eerste instantie de werkgroep en in tweede instantie het
bestuur van HSV De Paardenvriend Zijn er vragen of onduidelijkheden neem dan contact op een lid
van de werkgroep.
 Met betrekking tot het gebruik van de binnen-en buitenmanege gelden de gedragsregels zoals die
zijn voor alle leden van HSV De Paardenvriend.
De werkgroep verzoekt u één exemplaar getekend te retourneren aan Nicolle Boonen. Het tweede
exemplaar is voor u bestemd.

Datum: ______________________________

te __________________________________

Huurder

Namens HSV De Paardenvriend

Naam: _______________________________

Naam: _______________________________

Handtekening:_________________________

Handtekening:_________________________
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