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Gebruikersreglement accommodatie Zeewolder Ruiters
versie 18-04-2015

-

Het gebruik van de accommodatie is slechts toegestaan aan leden van de
Zeewolder Ruiters (ZWR) en aan hen die toestemming hebben verkregen van het
bestuur van de ZWR. Niet-leden kunnen, tegen betaling, de accommodatie huren.
Het bestuur van de ZWR beslist over de aanvraag.

-

Het trainen van paarden en pony’s voor commerciële doeleinden is niet
toegestaan. Dit geldt ook voor het voorbrengen en demonstreren voor verkoop.

-

Het is verboden paarden en pony’s te longeren en los te laten in de rijbanen.

-

Voor het volgen van privélessen is toestemming nodig van het bestuur van de ZWR.

-

Eigendommen van de ZWR mogen niet gebruikt worden voor individuele
doeleinden buiten de accommodatie.

-

Lessende leden kunnen kosteloos vrij rijden. Voor niet-lessende leden is vrij rijden
mogelijk tegen betaling van een door het bestuur (na goedkeuring in ALV)
vastgesteld bedrag.

-

Vrij rijden is slechts mogelijk als de accommodatie niet in gebruik is voor lessen,
wedstrijden en overige door of vanwege het bestuur georganiseerde activiteiten
en evenementen (inclusief de voorbereidingen daartoe).

-

Vrij rijden is te allen tijde geheel op eigen risico.

-

Uit veiligheidsoverwegingen mag tijdens het vrij rijden niet op zogenaamde groene
paarden worden gereden.

-

Rijden en mennen tegelijkertijd is slechts toegestaan wanneer dat in goed overleg
is overeengekomen.

-

Springen tijdens het vrij rijden is alleen toegestaan op de door het bestuur
aangegeven tijden.

-

Na het springen dient het springmateriaal te worden verwijderd en op de juiste
plek te worden opgelegd.

-

De laatste gebruiker is verplicht de lichten te doven en de deuren op slot te doen.
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-

Wedstrijden, activiteiten en evenementen dienen vroegtijdig bekend gemaakt te
worden en vastgesteld door het bestuur van de ZWR.

-

Na afloop van wedstrijden dient de rijbaan te worden gesleept. Dit geldt ook voor
activiteiten en evenement waarbij de rijbaan gebruikt wordt.

-

Als de rijbaan wordt gesproeid of gesleept dient deze tijdelijk verlaten te worden.

-

Het bestuur van de ZWR is niet aansprakelijk voor ongevallen en schade
overkomen dan wel toegebracht aan deelnemers en derden tijdens lessen,
wedstrijden, activiteiten en evenementen.

-

Schade aangebracht door een lid of zijn/haar paard/pony of aanspanning wordt
op dat lid verhaald.

-

Beschadigingen aan het gebouw of het interieur dienen onmiddellijk gemeld te
worden aan het bestuur van de ZWR.

-

Lessende leden dienen zich te houden aan de lesindeling die is opgesteld door de
lescommissie dan wel de mencommissie. Veranderingen zijn alleen mogelijk in
overleg met de les/mencommissie en de instructeur/instructrice.

-

In de afstalruimte mogen geen menwagens worden gestald met uitzondering van
woensdagavond tot donderdagmiddag in de maanden dat er menles gegeven
wordt.

-

Menwagens mogen worden gestald in de ruimte achter de kantine met dien
verstande dat daarmee impliciet toestemming wordt verleend voor algemeen
gebruik.

-

Het maximale aantal toegestane ruiters in de rijbaan is 8.
Het maximale aantal toegestane menners in de rijbaan is 6.

-

Iedere gebruiker is verplicht de veiligheidsvoorschriften van het bestuur van de
ZWR op te volgen. Dit geldt met name ten aanzien het dragen van beschermende
kleding zoals veiligheidshelm en bodyprotector.

In geval dat een of meerdere bepalingen van dit gebruikersreglement niet duidelijk zijn of
in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de ZWR.
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