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GEBRUIK INFRASTRUCTUUR 

 De pensionstal is geopend van maandag tot zondag, van 9 tot 22 uur. Om 21.45 uur 
dienen de paarden op stal te staan en vanaf 22.00u worden alle personen verzocht het 
hippisch centrum te verlaten. Een uitzondering hierop is de verzorging van een ziek of 
gekwetst paard, wel steeds vooraf te bespreken met de coördinator Stefaan. 

 HorseHotel, DE WOUWERSE VELDEN spoort de pensionklanten aan om hun paard 
dagelijks voldoende vrije loop te geven of dagelijks te komen berijden. 

 Longeren van de paarden mag enkel in de longeer- en spiegelpiste. 
 Het rijden van paarden heeft voorrang op het longeren van paarden in de spiegelpiste. 

Indien er iemand in de spiegelpiste aan het rijden is, kan tegelijkertijd slechts 1 paard 
worden gelongeerd. 

 Lesgeven heeft steeds voorrang op alle andere activiteiten in de pistes. De agenda wordt 
wekelijks uitgehangen ad valvas (tussen spiegelpiste en grote binnenpiste). 

 Reserveren van infrastructuur kan bij Stefaan en wordt dan opgenomen in de agenda. 
 Indien u met een externe lesgever gebruik wil maken van de pistes dient u de coördinator 

Stefaan op voorhand te verwittigen. Dit om te vermijden dat de pistes te druk bezet 
worden. 

 Het invetten van de hoeven met teer mag enkel in de paardenbox. 
 Wisselen de gehuurde stallen is enkel toegelaten mits akkoord van de coördinator Stefaan. 
 Enkel pensionklanten kunnen gebruik maken van de weiden en na overleg met de 

coördinator Stefaan, die de planning van de weidekalender beheert.  
 Iedere donderdag worden de stallen uitgemest door HorseHotel, DE WOUWERSE 

VELDEN. Uitzonderingen hierop worden ruim vooraf aangekondigd. Gelieve op 
donderdagen geen dekens of andere uitrusting aan de stal of staldeur te hangen. Verlies 
hiervan is op eigen risico.  

 Je mag zelf geen stro, hooi of voeder nemen, het beheer hiervan gebeurt uitsluitend door 
het personeel van HorseHotel, DE WOUWERSE VELDEN  

 Het is verboden paarden te voederen zonder akkoord van de eigenaar 
 Hou rekening met de andere ruiters bij het betreden of verlaten van de pistes, paddocks, … 

Hou voldoende afstand tussen de paarden en wees begripvol ten opzichte van beginners. 

 

ORDE EN NETHEID 

 Elke pensionhouder zorgt voor de netheid van zijn paardenbox en de ruimte er vlak 
voor. 

 Gelieve de mest steeds onmiddellijk op te ruimen op de parking, de binnen- en 
buitenpistes en de stalgangen. 

 De pensionklanten krabben de hoeven van hun paard uit, alvorens het paard de box verlaat. 
 De wasplaatsen, binnen en buiten, dienen na gebruik netjes achter gelaten te worden. 
 Alle pensionklanten helpen mee zorg te dragen voor netheid binnen het volledige 

complex, afval steeds in de vuilbak, geen materiaal laten rondslingeren, kasten sluiten. 
 Glazen zijn enkel toegestaan in de cafetaria. Gebruik in de manège enkel plastieken 

verpakkingen. 
 Plaats bezems, kruiwagens, … steeds terug op de daarvoor voorziene plaats. 
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VEILIGHEID 

 Het is verplicht een gekeurde veiligheidshelm en aangepast kledij te dragen tijdens het 
paardrijden, zowel binnen als buiten het complex. 

 Bij het buiten rijden in het donker zorg je voor voldoende reflecterend  materiaal 
 Opstappen en afstijgen mag nooit in de gangen of de boxen. 
 Niet lopen, spelen en roepen in en om de stallen en in de nabije omgeving van paarden 
 Laat het paard nooit onbewaakt achter, controleer steeds of de poort of het paard goed is 

vastgemaakt. 
 Honden en andere huisdieren zijn verboden in pistes en paddocks, loslopend kan enkel 

indien het dier kort in de omgeving van zijn baasje blijft. U zorgt er tevens voor dat het 
dier geen ongemakken aan bezoekers/paarden bezorgt. 

 Roken in de gebouwen is verboden, buiten kan het wel bij het zomerterras en aan de 
inkomdeur van het Hippisch Centrum 

 Het verblijf van hengsten in HorseHotel, DE WOUWERSE VELDEN is niet toegelaten, 
behoudens uitdrukkelijk akkoord. Indien toch toegestaan is dit steeds onder de volledige 
verantwoordelijkheid van pensionklant. 

 In de Wouwersstraat geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km/uur. Dit voor de 
veiligheid van kinderen, paarden en wandelaars.  

 Indien u een onveilige situatie opmerkt, gelieve de coördinator Stefaan hiervan op de 
hoogte te brengen. 

 Weidegang is steeds op risico van de pensionhouder, neem de gepaste 
veiligheidsmaatregelen. 

 Ouders/begeleiders houden toezicht op de kinderen in de speeltuin, de vijver is geen 
speelterrein. 

 Jaarlijkse vaccinatie griep/tetanus is verplicht voor alle pensionpaarden 
 Gelieve alle poorten, gangen, brandblussers en nooddeuren steeds vrij te houden 

 

AFVAL SCHEIDEN 

 Mest gebruik de hiervoor voorziene kruiwagens en ledig ze in de mestbakken, poort 
mestbakken telkens sluiten aub.  

 Afval van hoefsmid dient op dezelfde manier te worden opgeruimd.   
 Gebruik water en elektriciteit correct en zuinig 

 

COMMUNICATIE  

 Met vragen over de huisvesting, de verzorging en de voeding van uw paard kan u steeds 
terecht bij de coördinator Stefaan van HorseHotel, DE WOUWERSE VELDEN  

 Toffe berichten en foto’s op Facebook vinden wij leuk, als er eens iets minder goed is, 
bespreek dit dan eerst met de coördinator Stefaan  

 De coördinator Stefaan kan u bereiken op het GSM nr +32 477 89 07 08 

 

Zo creëren we voor iedereen een aangename en veilige omgeving 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking 


