
Paard als NABOR Huishoudelijk reglement                                                                                                                              
 Algemeen 
 Het betreden van de accommodatie geschiedt geheel op eigen risico.  
 Bezoekers en/of deelnemers van ZorgBoerderij De Niervaert behoren zich (ook) te houden aan het huishoudelijk regelement van Paard als NABOR, de accommodatie waarbinnen de ZorgBoerderij gevestigd is.  
 De openingstijden voor bezoekers zijn:  ma-vr 9.00 – 20.00 uur za  10.00 – 17.00 uur (behoudens evenementen) Zo  gesloten (behoudens evenementen) Indien bezoek buiten deze tijden gewenst is, gaarne daarvoor een afspraak maken.  
 Paard als NABOR en ZorgBoerderij De Niervaert zijn niet verantwoordelijk, c.q.  aansprakelijk voor ongevallen en/of letsel van personen, beschadiging of zoekraken  van eigendommen.  
 Een ieder die de accommodatie betreedt dient zich te houden aan het  huishoudelijk reglement. Bij overtreding zal de betreffende persoon daarop worden aangesproken en zal eventuele schade financieel op deze persoon worden verhaald. Bij ernstige overtreding of herhaaldelijk overtreden van dit reglement zullen passende maatregelen worden getroffen, in het ernstigste geval verwijdering voor onbepaalde tijd uit de accommodatie en/of aangifte bij de politie.  
 Met nadruk wordt erop gewezen dat een ieder die Paard als NABOR en ZorgBoerderij De Niervaert bezoekt elk ander en diens eigendommen met respect behandelt.  
 Roken is in het gehele complex en op het terrein niet toegestaan, m.u.v. het terras voor de kantine. Peuken dienen in de daarvoor bestemde emmers gedoofd te worden en te worden achtergelaten. Dit op last van de brandweer.  
 In geval van calamiteiten moet ten alle tijden de instructies van de leiding van Paard als NABOR en/of ZorgBoerderij De Niervaert worden opgevolgd.  
 In alle niet-voorziene situaties wordt gehandeld naar oordeel van de leiding van Paard als NABOR   
 Het privégedeelte van het pand is niet toegankelijk voor onbevoegden.  

 
 Je zit niet aan anderen en anderen zitten niet aan jou (tenzij de situatie zo is, dat je lichamelijk 

contact niet kunt vermijden) 
 Je laat hond Krekel en de poezen met rust en haalt deze niet aan.  
 Tijdens het werk in de stallen laat je de paarden met rust en haal je deze niet aan.  
 Op stal, in de rijbak en in de kantine wordt niet gerend en gegild. 

 
 Wanneer de paarden op stal staan ben je tijdens het werk zo stil mogelijk, zodat het rustig is en 

blijft. Als je iets wil vragen/zeggen loop je naar elkaar toe. 



 Aanwijzingen van het stalpersoneel en de instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.  
 Bij aanschouwen van de lessen vanuit de stalgang of bij de buitenpiste dient men onder geen beding zich zo te gedragen dat men zich met de les bemoeit, dan wel de les verstoord.  
 Paarden / pony’s mogen nooit door derden gevoerd worden, tenzij daartoe verzocht door de leiding van Paard als NABOR.  
 Bij het verzorgen van de paarden door manegeruiters dient men een goedgekeurde veiligheidshelm (Ce 1384) te dragen. Eigenaren van pensionpaarden wordt geadviseerd hetzelfde te doen.  
 Poetsen en begeleiden van de pony’s / paarden mag alleen geschieden door een ieder die daartoe theoretisch en praktisch instructie heeft gehad bij Paard als NABOR.  
 Elk manegepaard / -pony beschikt over een eigen box, poetsbak, zadel, hoofdstel en evt. een hulpteugel. Uitwisseling hiervan moet vermeden worden.  
 Voorwerpen dienen niet onnodig in de stalgang rond te slingeren.  
 Alvorens de rijbaan te betreden dient men zich ervan te vergewissen rijdende ruiters niet te hinderen en te waarschuwen alvorens de deur te openen door “deur vrij” te roepen.  
 De toegangspoort dient ten alle tijden gesloten gehouden te worden.  
 Spelen op de mestplaat, nabij de trailers, de pakken kuilgras en evt. pakken stro is verboden.  
 Op het terrein aanwezige materialen mogen nooit beschouwd worden als speelgoed.  
 Het is een ieder verboden zich te bevinden achter de bar, behoudens daartoe door de leiding verzochte personen.  
 Het is derden verboden zich te bevinden in het kantoorgedeelte achter de kantine.  
 Rennen en gillen in de kantine is niet toegestaan, evenals kloppen/tikken tegen de ruit naar de binnenmanege.  
 Het is verboden in de vensterbank  of op de  verwarming te zitten.  
 Gelieve afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.  
 Gelieve gebruikte kopjes / glazen etc. terug in te leveren aan de bar.  
 Met meubilair moet zo min mogelijk worden geschoven, en altijd worden terug gezet.  
 Het is verboden ramen en/of deuren zonder toestemming van de leiding van Paard als NABOR of ZorgBoerderij De Niervaert te ont-/vergrendelen.  
 Bij gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen dienen normale hygiëne regels in acht te worden genomen.  
 
 



Hygiëne 
 Het  is verstandig handen te wassen bij het verlaten van het bedrijf  
 Het is verstandig handen te wassen voordat u / je gaat eten  
 Vermijd contact tussen handen en gezicht voordat de handen gewassen zijn  
 Niet eten en drinken in de wei of op stal. Eet en drink alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen  
 Handen wassen moet gebeuren in de kleedruimte en niet in de lunchruimte. Tijdens een activiteit in de lunchruimte (bakken of creatieve activiteit) mag handen wassen wel in de lunchruimte.   
 Voor de pauzes altijd de handen wassen en de laarzen of werkschoenen uitdoen.   
 Niet met de laarzen of werkschoenen in de lunchruimte komen.   
 Tijdens de lunch en tijdens huishoudelijke werkzaamheden altijd de overal uitdoen.   
 Melden bij de begeleider(s) als het toilet bevuild is. Als bekend is wie dit heeft gedaan, moet deze persoon zelf het toilet poetsen.   
 Paard als NABOR maakt u erop attent dat Zwangere vrouwen  een verhoogd risico lopen op ziekte of abortus als ze in contact komen met bepaalde ziektekiemen die dieren bij zich kunnen dragen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen van wie het immuunsysteem minder goed werkt zijn gevoeliger voor ziektekiemen. Besmettingen kunnen worden overgedragen door diercontact (bv aaien) maar ook via mest op de grond en door inademen van ziektekiemen.  
 Alle paarden van Paard als NABOR hebben een eigen set met verzorgingsborstels. U wordt als gebruiker verzocht deze borstels niet onderling tussen de paarden uit te wisselen.    Stallen 
 Op stal dient men zich rustig te gedragen, dwz. Niet rennen, niet gillen enz.  
 Aanwijzingen van het stalpersoneel en de instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.  
 Bij aanschouwen van de lessen vanuit de stalgang of bij de buitenpiste dient men onder geen beding zich zo te gedragen dat men zich met de les bemoeit, dan wel de les verstoord.  
 Paarden / pony’s mogen nooit door derden gevoerd worden, tenzij daartoe verzocht door de leiding van Paard als NABOR.  
 Bij het verzorgen van de paarden door manegeruiters dient men een goedgekeurde veiligheidshelm (CE 1384, bij voorkeur jaar 2015) te dragen.  
 Eigenaren van pensionpaarden wordt geadviseerd hetzelfde te doen.  
 Poetsen en begeleiden van de pony’s / paarden mag alleen geschieden door een ieder die daartoe theoretisch en praktisch instructie heeft gehad bij Paard als NABOR .  
 Elk manegepaard / -pony beschikt over een eigen box, poetsbak, zadel, hoofdstel en evt. een hulpteugel. Uitwisseling hiervan moet vermeden worden.  



 Tuigage mag nooit op de betonnen vloer in de stalgang worden neergelegd.  
 Voorwerpen dienen niet onnodig in de stalgang rond te slingeren.  
 Openzetten of sluiten van toegangsschuifdeuren tot de stalgang mag alleen met medeweten van de leiding van de manege.  
 Nieuwe en zieke worden apart gehouden in hiervoor bestemde buiten-boxen op wei 6  
 U bent als pensionklant VERPLICHT om meegebrachte versnaperingen voor uw paard in een goed afgesloten blik of plastic doos te bewaren, ten einde te voorkomen dat knaagdieren en ander ongedierte hierop afkomt. 
 
Rijbaan 
 
         De rijbaanregels dienen ten alle tijden in acht genomen te worden.  
 Betreden van de rijbaan geschiedt voor eigen risico.  
 Bij het rijden / van en naar de rijbaan begeleiden van een paard / pony dient een goedgekeurde gesloten veiligheidshelm gedragen te worden.  
 Alvorens de rijbaan te betreden dient men zich ervan te vergewissen rijdende ruiters niet te hinderen en te waarschuwen alvorens de deur te openen door “deur vrij” te roepen.  
 Alcohol gebruik voor en tijdens het rijden is niet toegestaan.  
 Bij het rijden met zadel zijn rijlaarzen of hoge schoenen (weinig profiel) met chaps verplicht.  
  Bij het rijden dienen grote uitstekende sieraden en losse kledingstukken te worden uitgedaan.  
 Het kauwen van kauwgom of ander snoepgoed tijdens het rijden is verboden.  
  Springen in de rijbaan tijdens vrij-rijden mag alleen wanneer toestemming is gevraagd aan de leiding van de manege en aan evt. andere aanwezige ruiters.  
 Opruimen van het gebruikte materiaal is verplicht.  
 Op en afstijgen geschiedt in principe op de AC-lijn. In uitzonderlijke gevallen mag gebruikgemaakt worden van een opstapkrukje langs de kant of het opstapperron.  
  Uitstappen of halthouden mag niet op de hoefslag.  
 Bij passeren heeft de combinatie die op de linker hand rijdt voorrang.  
 Degene die een snellere gang of een zijgang rijdt heeft voorrang.  
 Wanneer iemand van zijn paard / pony valt gaan alle aanwezige ruiters stilstaan.  
 Wanneer iemand bij een val in de stijgbeugel blijft hangen : waarschuw direct de EHBO / bedrijf-hulpverlener  



 Het is derden niet toegestaan zich in de rijbaan te begeven om de les te aanschouwen  
 Het is derden verboden in of aan de kant van de rijbaan les te geven, tenzij er daarvoor een rijbaan is afgehuurd. 
 
Buitenterrein 
 
 Parkeren mag alléén langs de rijbanen. Ingangen tot de buitenbanen dienen vrij gehouden te worden, evenals de toegangsdeuren tot het manegegebouw alsmede de brandput en de toegangspoort. Dit op last van de brandweer. 
 De maximum toegestane snelheid van motorvoertuigen op de toerit en het manegeterrein is ‘stapvoets’rijden. 
 De toegangspoort dient ten alle tijden gesloten gehouden te worden. 
 Bezoekers voor de rijbaan van de rijvereniging dienen op de grasparkeerstrook langs de desbetreffende rijbaan te parkeren. 
 Op het buiten terrein gelden de normale verkeersregels, m.u.v. het feit dat hier dieren en kinderen / voetgangers altijd voorrang hebben. 
 Indien uw paard / pony op het buitenterrein gemest heeft, bent u gehouden deze mest af te voeren naar de mestplaat. 
 Spelen van kinderen op het terrein mag alleen onder toezicht van de ouders. 
 Spelen op de mestplaat, nabij de trailers,de pakken kuilgras en evt. pakken stro is verboden. 
 Spelen is alleen toegestaan op het voorterrein of, na toestemming van de leiding, in de buitenbaan van de manege. 
 Op het terrein aanwezige materialen mogen nooit beschouwd worden als speelgoed. 
 Eventuele aangebrachte schade zal op de verantwoordelijke persoon worden verhaald. 
 
 
Kantine 
 
 Het is een ieder verboden zich te bevinden achter de bar, behoudens daartoe door de leiding verzochte personen.  
 Het is derden verboden zich te bevinden in het kantoorgedeelte achter de kantine.  
 Rennen en gillen in de kantine is niet toegestaan, evenals kloppen/tikken tegen de ruit naar de binnenmanege.  
 Het is verboden in de vensterbank  of op de  verwarming te zitten.  
 Gelieve afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.  
 Consumpties dienen direct contant te worden afgerekend.  
 Gelieve gebruikte kopjes / glazen etc. terug in te leveren aan de bar.  



 Het nuttigen van eigen, meegebrachte consumpties in de kantine is niet toegestaan.  
 Met meubilair moet zo min mogelijk worden geschoven, en altijd worden terug gezet.  
 Het is verboden ramen en/of deuren zonder toestemming van de leiding van Paard als NABOR of ZorgBoerderij De Niervaert te ont-/vergrendelen.  
 Bij gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen dienen normale hygiëne regels in acht te worden genomen.  
 Materialen voor de valpreventie-training mogen niet beschouwd worden als speelgoed / -toestel.  
  Wanneer men zich niet gedraagt conform de gestelde regels beschreven in dit document of in het bestuursreglement met betrekking tot de kantine, zal men daar door de dienstdoende barvrijwilliger / leidinggevende op worden aangesproken. Indien de overtreding van ernstige aard is (vast te stellen door de leidinggevende / barvrijwilliger) kan men  verzocht worden het complex van de manege direct te verlaten. 
 
 Zadelkamers 
 
 Onbevoegden mogen zich niet in de zadelkamer bevinden.  
 De deur van de zadelkamer dient altijd gesloten te worden.  
 Elke pony / paard heeft zijn eigen zadel, hoofdstel met evt. hulpteugel en een poetsbak. Deze staan bij elkaar in een zadelkast met voor elk tuigonderdeel een ophangmogelijkheid voorzien van naam. De poetsbak staat onder het zadel van de betreffende pony op de grond.  
  Uitruilen van materialen tussen de pony’s moet zoveel mogelijk vermeden worden.  
 Pensionklanten kunnen gebruikmaken van een afsluitbare zadelkast in een aparte zadelkamer.  
 Zadels dienen met de voorboom eerst op de zadelsteun gelegd te worden. De stijgbeugels dienen opgestoken te zijn. Het schabrak moet ondersteboven op het zadel gelegd worden zodat deze kan drogen. De singel wordt volledig losgegespt worden en in de poetsbak gelegd. Zadelhoezen dienen na gebruik terug over het zadel getrokken te worden.  
 Na het rijden dient een hoofdstel opgehangen te worden op de daarvoor gestemde haak en wel aan het kopstuk met de frontriem naar voren.  
 Poetsbakken moeten na gebruik teruggezet worden. Losse haren moeten uit de borstels verwijderd worden en afgevoerd worden naar de kliko op stal.  
 Bij vermissing van tuig onderdelen of borstels moet hiervan direct melding gemaakt worden bij de leiding van de manege, zo ook in geval van defecten of gebreken.  
 Gebruik van materialen uit de zadelkamer door derden of voor pensionpaarden is niet toegestaan, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen van de leiding. 



Buitenrijden in de Groenstrook 
In de natuur paardrijden is geweldig,  
Maar houdt u zich dan wel aan onderstaande regels? 

 
Zo blijft paardrijden veilig voor uzelf, anderen en het paard! 
 

  Alle ruiters van een groep die naar buiten gaan (openbare weg en of natuurgebied) moeten minimaal éénmaal zelfstandig gegaloppeerd hebben. Zij moeten worden begeleid door een ruiter die gekwalificeerd is om leiding te geven (of instructeur) en die bijvoorbeeld een geldig ruiterbewijs heeft. 
 De leider van de groep moet de ruiters van de groep voor vertrek instrueren over de commando’s die onderweg worden gegeven en ook over algemene gedragsregels bij val van een ruiter, op hol slaan en dergelijke. 
 De leider van de groep beschikt over een mobiele telefoon met het alarmnummer en de nummers van de manege en de dierenarts. Schakel de mobiele telefoon tijdens de rit uit, in verband met mogelijke schrikreacties van het paard. 
 De leider van de groep heeft een reserve beugelriem en een scherp mes met afgeschermd lemmet bij zich. 
 Een groep die naar buiten gaat mag structureel niet groter zijn dan 10 ruiters in totaal. 
 Een begeleidende fietser mag niet vlak bij of vlak achter het paard rijden. 
 Ruiters die op een manegepaard individueel naar buiten gaan, moeten in het bezit zijn van een geldig ruiterbewijs. Ruiters die op hun eigen paard naar buiten gaan, moeten hiertoe worden gestimuleerd. 
 De instructeur moet alle ruiters in zijn bedrijf die buiten willen rijden, inlichten over de eisen verbonden aan het examen voor het ruiterbewijs en de ruiters op hun verzoek opleiden voor het examen. 
 De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden, voor zover van toepassing.  
 Bij het rijden in het donker of schemer dient de ruiter de wettelijk verplichte verlichting te voeren, volgens artikel 36 ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens’ (RVV), 1990. De ruiter moet rood licht naar achteren stralen en wit of geel licht naar voren. 
 Het dragen van reflecterend materiaal aan paard en/of ruiter wordt sterk aanbevolen.  
 Bij buitenritten met minder ervaren ruiters/kinderen is de aanwezigheid van een ervaren ruiter gewenst, ter ondersteuning van de instructeur.  

 
 
Regels met betrekking tot Zoönosen en de verspreiding van ziekten  

 Volg altijd de aanwijzingen van eigenaar/beheerder op! 
 Het  is verstandig handen te wassen bij het verlaten van het bedrijf 
 Het is verstandig handen te wassen voordat u / je gaat eten 
 Vermijd contact tussen handen en gezicht voordat de handen gewassen zijn 
 Niet eten en drinken in de wei of op stal. Eet en drink alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen 



 Zwangere vrouwen lopen een verhoogd risico op ziekte of abortus als ze in contact komen met bepaalde ziektekiemen die dieren bij zich kunnen dragen 
 Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen van wie het immuunsysteem minder goed werkt zijn gevoeliger voor ziektekiemen 
 Besmettingen kunnen worden overgedragen door diercontact (bv aaien) maar ook via mest op de grond en door inademen van ziektekiemen. 
 Alle paarden van Paard als NABOR hebben een eigen set met verzorgingsborstels. U wordt als gebruiker verzocht deze borstels niet onderling tussen de paarden uit te wisselen. 
 Ter voorkomen van overbrengen van zoönosen via bv verzorgingsborstels van de paarden worden deze elke maand gedesinfecteerd. 
 Ter voorkomen van verspreiding van zoönosen door knaagdieren zijn er twee wilde katten in en om het pand van aanwezig van Paard als NABOR en ZorgBoerderij De Niervaert. In geval het aantal knaagdieren uit de hand loopt wordt er door de leiding van Paard als NABOR contact opgenomen met een hiervoor gecertificeerd bedrijf. 
 Voor de veearts is er altijd een schone overall aanwezig op een vaste plaats , evenals een paar schone laarzen en een schone trui.  

 
Protocol met betrekking tot Knaagdieren 
 Ter bestrijding van knaagdieren als ratten en muizen wordt u verzocht geen etensresten op het terrein van Paard als NABOR en ZorgBoerderij De Niervaert achter te laten anders dan in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
 Ter bestrijding van knaagdieren als ratten en muizen zijn bij Paard als NABOR en ZorgBoerderij De Niervaert twee katten aanwezig. Deze komen uit het wild. Wij verzoeken u om ze NIET aan te halen of te voeren 
 Als de hoeveelheid knaagdieren op het terrein en binnen het pand van Paard als NABOR en ZorgBoerderij De Niervaert uit de hand loopt, wordt door de leiding van Paard als NABOR een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld ter bestrijding hiervan. 
 Bij gelegenheid van overlast door bijvoorbeeld wespen of bijen wordt door de leiding van Paard als NABOR ter bestrijding hiervan een hiertoe gecertificeerd bedrijf ingeschakeld.  

 
Algemene Veiligheid 
 Niet naar of in de buurt van een rijdende tractor lopen. 
 Niet aan machines komen.  
 Niet zwaaien met een hooivork, riek, schep enzovoort.  
 Houd je altijd aan de veiligheidsregels! 
 De begeleider(s) steeds zeggen waar je bent. Dus niet van de ene werkplek zomaar naar een andere plek gaan.  



 
 Nergens op klimmen of over klimmen zonder toestemming.  
 Niet zonder toezicht en toestemming de paardenboxen ingaan.  
 Altijd doorgeven en hulp komen halen als er iemand gevallen is of zich pijn heeft gedaan.  
 Als de verbandtrommel nodig is, deze dan halen in de lunchruimte. Hiermee lopen, dus niet rennen.    
Media en Beeldmateriaal 
 Het door bezoekers maken van filmopnamen en foto’s van de activiteiten bij Paard als NABOR en ZorgBoerderij De Niervaert is niet toegestaan zonder toestemming vooraf door de leiding van Paard als NABOR  
 Door ondertekenen van de overeenkomst geeft u toestemming voor het volgende: Wanneer er tijdens activiteiten door Paard als NABOR beeldopnamen gemaakt zijn, kunnen en mogen deze beelden gebruikt worden ten behoeve van de website, folders alsmede de  media-pagina’s van Paard als NABOR. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 1: 
Gedragsregels voor vrijwilligers en stagiaires 

 Zowel vrijwilligers als stagiaires kleden zich representatief. Dit houdt het volgende in: 
 De vrijwilliger/ stagiair draagt werkschoenen met stalen neuzen 
 De vrijwilliger/ stagiair draagt een lange broek; Geen vrijetijdskleding. 
 De vrijwilliger/ stagiair draagt een shirt met (tenminste) korte mouwen (geen hempjes en T-shirts zonder mouwen) 
 De vrijwilliger/ stagiair draagt een T-shirt wat in of over de broek valt en zonder laag decolleté.  
 Er mogen behoudens een trouwring geen sierraden gedragen worden i.v.m. de veiligheid. 
 Piercings worden verwijderd of afgeplakt i.v.m. de veiligheid en hygiëne 
 Lang haar wordt bij elkaar gebonden in een staart of vlecht 
 De vrijwilligers/ stagiair maken tijdens hun verblijf bij Paard als NABOR geen gebruik van hun mobiele telefoon, behoudens in de lunch pauze. Deze kunnen in een afsluitbare locker worden opgeborgen.  

 
 
 
 
 
 
 


