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Stalreglement

Toelichting:

In het reglement is geen onderscheid gemaakt tussen paarden of pony’s, voor een leesbaar geheel 
spreken wij hier enkel van paarden. Ook noemen we diegene die paarden bij ons stalt, de “eigenaar” 
of hij/zij nu werkelijk de bezitter is van het paard of niet.
Met de stalhouderij bedoelen wij alle op het park aanwezige hippische voorzieningen. De hippische 
voorzieningen op de Kloosterhof zijn omsloten door een hekwerk bestaan uit een stallencomplex met 
aansluitend een paddock met daaromheen een bestraat erf.
Met gezinsleden bedoelen wij de mensen die elders samen een huishouden vormen. 
Onder huurders rekenen wij personen die al dan niet tegen betaling in een recreatiewoning van één 
van de huiseigenaren verblijven.
Soms vullen het stalreglement en het parkreglement elkaar aan, een enkele keer staat het zelfde 
omschreven, maar wij vonden toch dat dit in beide reglementen thuishoorde opdat er geen 
misverstanden ontstaan. 
De eigenaar van het stallencomplex behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen en/of aan te 
passen. Hiervan zullen de belanghebbenden op de hoogte worden gesteld. 

1.   Aansprakelijkheid

1.1 Wij stellen ons niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van andermans 
eigendommen, noch voor ongevallen of letsel aan personen of dieren.

1.2 Het deelnemen aan lessen of buitenritten te paard of met paard en wagen geschiedt voor eigen 
verantwoording, risico en rekening.

1.3 De eigenaar van een paard is aansprakelijk voor letsel of schade door zijn of haar paard 
toegebracht aan personen, andere paarden, materiaal of tuigage e.d. stallen, stalinrichting, 
hekwerken etc.etc.  

1.4 Wij raden een ieder aan om een goede W-A verzekering af te sluiten (bij de meeste W-A- 
verzekeringen is het paard indien dit is aangemeld, automatisch meeverzekerd).

1.5 In voorkomende gevallen dat schade wordt toegebracht, stellen wij de eigenaren van de paarden 
verantwoordelijk. Ongeacht welk paard en berijder daadwerkelijk de schade heeft veroorzaakt. 
Indien het voor alle betrokkenen duidelijk is wie de schade heeft aangebracht, zal alleen de 
desbetreffende eigenaar hierop worden aangesproken.

2. Algemene regels

2.1 Het gebruik van de hippische voorzieningen en deelname aan activiteiten van de stalhouderij op 
de Kloosterhof is uitsluitend toegestaan aan de eigenaren van een bij de stalhouderij gestald 
paard. Voor anderen is het gebruik van de hippische voorzieningen niet toegestaan, tenzij dit 
gebruik op uitnodiging van de stalhouderij plaats vindt.

2.2 Paarden van eigenaren mogen alleen bereden worden door de eigenaar of diens gezinsleden en 
niet aan derden worden uitgeleend of verhuurd.

2.3 Het gebruik van het geven van instructie door derden of aan derden is niet toegestaan.
2.4 Tijdens de les of trainingsuren van de stalhouderij is deze niet vrij toegankelijk. De stalhouderij 

heeft te allen tijde recht haar activiteiten te reserveren en te gebruiken.
2.5 Er mag nimmer een paard gelongeerd worden als zich gelijktijdig een ander paard in de directe 

omgeving bevindt.
 2.7 Alle aanwezige materialen mogen alleen gebruikt worden voor het daarvoor bestemde doel en 

dienen weer op de daarvoor bestemde plaats te worden terug gebracht.
2.8 Hindernismateriaal mag alleen na overleg met de toezichthouder gebruikt worden.

3. Veiligheidsregels

3.1 Kinderen tot 8 jaar mogen het stallenterrein alleen  betreden onder begeleiding van een 
volwassene. Kinderen tussen de 8 en 16 jaar moeten hiervoor toestemming van hun 
ouders/verzorgers hebben en worden geacht door de ouders in kennis te zijn gesteld 
van de gedrags- en veiligheidsregels op het stallenterrein. Ook dienen zij bekend te zijn met de 
omgang met paarden. Wij wijzen er met nadruk op dat ouders verantwoordelijk blijven voor de 
daden van hun kinderen en eventuele gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.



-2-

Hippisch bungalowpark “ De Kloosterhof “
Kloosterweg 8 te Appelscha

Stalreglement

3.2 Het is niet toegestaan het stallenterrein te betreden met een hond of een ander klein huisdier.
3.3 Het is niet toegestaan het stalterrein te betreden met rijwiel of spelmateriaal 
3.4 Roken op het stallenterrein en in het stallencomplex is ten strengste verboden.
3.5 Aan de buitenzijde van elke box hangt een inklapbare zadelbok. Gedurende het zadelen e.d. mag

het bovenluik afgesloten worden. Na het zadelen wordt het luik direct weer open gezet.
3.6 Bij het verlaten van het stallenterrein halsters, halstertouw en overige gebruiksartikelen opbergen 

en buiten bereik van paarden houden.
3.7 Er zijn drie afspuitplaatsen vrij te gebruiken om het paard schoon te maken. Na gebruik de kraan 

te sluiten en gebruikte attributen weer op de plaats van herkomst terug te brengen.
3.8 Het is niet toegestaan om paarden van derden te verzorgen.
3.9 Wij hebben het recht eigenaren die hun paard(en) mishandelen of verwaarlozen de toegang tot 

het terrein te ontzeggen en die maatregelen te nemen die wij op dat moment nodig achten.

4. Gebruik van de stal

4.1 Voeren van de paarden
Uitgangspunt is dat de eigenaar zijn paard zelf verzorgt. 
d.w.z. hij/zij zorgt voor:
-  stro voor op de vloer 
- hooi
- dagelijks uitmesten paardenbox en afvoeren op aan te wijzen plaats toezichthouder.
- water is aanwezig.
- de toezichthouder stelt tegen betaling stro en hooi beschikbaar.

4.2 Bij afwezigheid van eigenaar kan het paard tegen vergoeding door toezichthouder worden 
verzorgd.

4.3 Voor onderhoud en voeren is elke box voorzien van de schuifdeur gelegen aan het om- looppad 
in het stallencomplex. 

4.4 Het is niet toegestaan de loopstal in het midden van het stallencomplex te betreden.
4.5 Gedurende de voedertijden mag alleen de direct betrokkene aanwezig zijn, dit om de rust in de 

stal en omgeving te waarborgen.
4.6 Van ’s avonds 11.00 uur t/m ’s morgens 7.00 uur is de toegang tot de stallen gesloten. Alleen de 

toezichthouder heeft tot taak toezicht te houden i.v.m. de veiligheid en zorg voor de dieren.

5. In- en uitladen van paarden 

5.1 Alvorens met het uitladen van de paarden te beginnen eerst melden bij de toezichthouder.
5.2 Toegangshek aan de Mulderweg inrijden en direct sluiten alvorens tot lossen van de paarden 

over te gaan. 
5.3 Zorg bij het lossen en laden van de paarden dat extra hulp in de nabijheid is.
5.4 Breng op aanwijzing van de toezichthouder de paarden direct naar de desbetreffende boxen. 
5.5  Na het stallen van de paarden kunt u het stallencomplex verlaten via het hek nabij de 

bedrijfswoning. De trailer kunt u parkeren op de desbetreffende parkeerplaats.
5.6 Voordat het paard wordt uitgeladen moet een gezondheidsverklaring van het paard worden 

overlegd aan de toezichthouder. 
Mocht later blijken dat een paard toch een besmettelijke ziekte onder haar/zijn leden heeft dan 
wordt de eigenaar van het paard verantwoordelijk gesteld en dient hij/zij alle schade die hiervan 
het gevolg zijn te vergoeden.
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