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Algemeen 

1. Villakakelbont is maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 uur 

tot 21:00.  Van de opening -en sluitingstijden kan worden afgeweken met voorafgaande toestemming met Villakakelbont.	

2.  Het betreden van de accommodatie Villakakelbont is op eigen risico. Ouders en begeleiders dienen zelf toezicht op hun 

kinderen te houden. Voor kampen, lessen, trainingen en/of cursussen geld dit uiteraard niet, echter geschiedt alles op eigen 

risico.	

3.   Auto´s met of zonder trailer en (brom)fietsen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd te worden.	

4. Er geldt een maximumsnelheid van 5 km per uur (stapvoets) op het erf.	

5. (Huis)dieren niet behorende bij Villakakelbont dienen ten allen tijden begeleid te worden, de begeleider is zelf ten alle 

tijden verantwoordelijk, ook voor uitwerpselen.	

6. Stalgangen dienen vrij te blijven, het is niet toegestaan spullen voor de stal te laten liggen/hangen op één dekje of één 

(zweet)deken na, het ophangen van rekjes kan in overleg met Villakakelbont. 	

7. Uit veiligheidsoverwegingen en ter waarborging van het welzijn van de paarden is het verboden te rennen c.q. 

geluidsoverlast te veroorzaken in en buiten de stallen.	

8. Houdt het erf, netjes en schoon.	

9. Plastic, papier en afval is uitermate schadelijk voor paarden. Vuilnis dient daarom te worden geworpen in de 

afvalbakken.	

10. Geen afval en troep(mest/haar) in de waterafvoeren gooien en vegen.	

11. Het zelf pakken van hooi, voer en andere spullen in eigendom van Villakakelbont is niet toegestaan.	

12. Aanwijzingen van het stalpersoneel, de leiding en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.	

13. I.v.m. het waarborgen van de brandveiligheid is roken en open vuur verboden op de volledige accommodatie, behalve 

in een straal van 3 meter van de door ons geplaatste asbak. 	

14. Vragen of klachten horen wij graag rechtstreeks, wij bijten niet!  
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Paard en Ruiter 

	

15. De ruiter dient achtergelaten mest overal zelf op te ruimen (stal en weide nagelaten). 	

16. Paarden/pony´s mogen niet worden losgegooid tijdens een les en/of cursus, vraag eerst toestemming bij mogelijke 

ruiter.	

17. Zodra de ruiter het paard bestijgt, is deze verplicht om een goedgekeurde veiligheidshelm/cap/tok te dragen. 	

18. Bij het rijden verplichten wij ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige schoenen met een hak/jophurs, gecombineerd met 

chaps. 	

19. Ruiters adviseren wij tijdens het rijden geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen 

en haren in een staart.	

20. Zorg dat de toegang vrij is bij het betreden en het verlaten van de rijbaan, maak kenbaar dat u de piste opent met: 

“DEUR VRIJ”.	

21. Tijdens het rijden moeten de pistedeuren of het hekken dicht blijven en is het niet de bedoeling dat u als toeschouwer 

bij de ingang blijft staan.	

22. Het is verboden op de omheining te zitten of staan.	

23. Halthouden, stoppen en achterwaarts op de hoefslag is verboden wanneer meerdere ruiters de rijbaan gebruiken. 

Uitstappen doe je op de tweede hoefslag, op- en afstijgen in de buurt van de AC-lijn. Ruiters die op de linkerhand rijden hebben 

voorrang. Bij het passeren wordt de tweede hoefslag gebruikt.	

24. Wordt de rijbaan door meerdere ruiters benut dan is uit voorzorg een afstand van een paard lengte raadzaam, houd 

rekening met elkaar.	

25. Springen is toegestaan na overleg met andere ruiters. Ruiter dient het hindernismateriaal zelf naar de bestemming te 

brengen, maar vooral ook weer op te ruimen. Bij meerdere ruiters graag vragen om: “SPRONG VRIJ”	

26. Bij schade aan de hindernissen of bakbodem is de ruiter of de paardeneigenaar zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. 

Schade moet direct worden gemeld aan	Villakakelbont.	

27. Paard/pony dienen nooit onbeheerd achter te blijven.	

28.  Overleg met de instructeur of bijrijden mogelijk is tijdens een les, cursus of training.	

 


