
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. 
 


