
Huishoudelijk reglement 
 
1. Ruiters, bezoekers, vrijwilligers en werkkrachten 
Elk persoon verklaart zich stilzwijgend akkoord met het huishoudelijk reglement. Wanneer iemand  
gebruik wenst te maken van de accommodaties, dient hij zich te houden aan de punten 
opgenomen in dit huishoudelijk reglement. 
 
2. Netheid op de terreinen van Equidream. 
De stalgang, wasplaats, zadelkamer, badkamer en polyvalente ruimtes dienen te allen tijde proper 
achtergelaten te worden.  
Mest en hoefkrabsel dient onmiddellijk te worden opgeruimd (overal behalve op de weides). 
Hoeven uitkrabben bij het verlaten van de box.  
Verharde paden worden geveegd indien vuil gemaakt door mest, hoefinhoud, etc.  
Alle materialen dienen steeds op hun vaste plaats terug gelegd te worden.  
Halsters kunnen tijdens het werken achtergelaten worden aan de stal of aan de hoofdsteldrager 
aan de poetsbox (niet aan de touwen). Na het rijden steeds het bit proper maken.  
De veiligheidshelmen liggen per nummer, met de klepjes naar voor.  
Parking: mest uit een vrachtwagen of trailer wordt ook naar de mesthoop gebracht.  
Afval wordt in de vuilnisbakken gedeponeerd.  
 
3. Veiligheid  
Het is ten strengste verboden te roken op het gehele terrein. 
Paarden enkel vastbinden aan de hiervoor voorziene ringen of in de stal, door middel van een 
stalkoord vastgemaakt aan de stalband, nooit een stalkoord vastmaken aan het bit.  
Laat een opgezadeld paard of een paard waarvan het zadel nog niet vastligt nooit achter zonder 
toezicht.  
Wanneer men een omheining opent, dient men ze op diezelfde manier te sluiten.  
 
5. Netheid, discipline en veiligheid in de piste 
Mest dient onmiddellijk te worden verwijderd uit de piste. 
Het dragen van een gekeurde veiligheidshelm is verplicht. 
Kijk naar elkaar en gun elkaar ruimte. Veiligheid eerst, kijk naar de beginners. 
 
6. Gebruik accommodatie 
Alle accommodatie is uitsluitend te gebruiken voor activiteiten van Equidream en Equicura.  
Gebruik maken van de accommodatie tegen betaling is mogelijk, informeer hiervoor bij Evelien.  
Er dient correct en plichtbewust omgesprongen te worden met verbruik van water en elektriciteit.  
 
7. Hooi, voeder en paardensnoep 
Het is verboden om zelf, hooi of voeder te nemen zonder toestemming.  
In het belang van de gezondheid van de paarden, vraag toestemming om paardensnoep te geven. 
 
8. Opdrachten aan medewerkers 
Medewerkers dienen mee te zorgen voor het opvolgen van het huishoudelijk reglement.  
 
9. Privéplaatsen, onbevoegden en dergelijke 
Het is verboden om op privéplaatsen te komen. Rondslingerend of vergeten materiaal dient te 
worden overhandigd aan de rechtmatige eigenaar of in de bak van verloren voorwerpen. 
Moedwillige diefstal of onrechtmatige toe-eigening zal streng worden aangepakt. 
 
10. Sancties 
Indien iemand moedwillig of herhaaldelijk de punten opgenomen in het huishoudelijk reglement 
van Equidream negeert, zullen sancties getroffen worden. Bij het niet naleven van bovenstaande 
punten zal de betrokken persoon een eerste maal door iemand van het team worden 
aangesproken. Als bij een tweede maal blijkt dat men moedwillig verder gaat, dan zullen boetes 
opgelegd worden.  €5/per actie van het niet naleven van het reglement.  


