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De begeleiders van de onderneming zullen alles in het werk stellen om het paardrijden veilig te laten 

verlopen. Aangezien er met dieren gewerkt wordt, wil de ondernemer benadrukken dat paardrijden 

een risicovolle sport is.  

 

Voor de activiteit zijn de algemene voorwaarden de richtlijn en specificeren we in deze bijlage de 

huisregels uit voor alle activiteiten in combinatie met een paard.  

 

Bij een boeking van een paardrijdrit in welke vorm dan ook, is de recreant verplicht de gegevens 

onderaan de bijlage in te vullen voorafgaand aan de activiteit.  

 

• Bij het rijden is een goed passende veiligheidshelm verplicht.  

• Bij het rijden dienen de rijlaarzen / schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.  

• Bij het rijden dienen alle berijders rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde 

doorlopende zool en een hak, waarbij schoenen gecombineerd dienen te worden met chaps wanneer 

zij niet hoger zijn dan de enkel.  

• Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te lossen kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.  

• Het voornemen om in- of uit de rijbak te gaan, moet duidelijk worden aangekondigd.  

• Stilstaan op de hoefslag is niet toegestaan.  

• De recreant is verantwoordelijk voor de correcte en juiste optoming van het paard.  

• Paarden worden niet zonder overleg door de recreant uit de wei/paddock of ander verblijf gehaald.  

• We rijden zonder hulpmiddelen, mits de begeleider hier nadrukkelijk toestemming voor geeft.  

• Alle gebruikte spullen worden op de juiste manier schoongemaakt en opgeruimd door de recreant.  

• De recreant geeft geen extra voer als beloning zonder hiervoor toestemming te hebben gevraagd aan 

de ondernemer.  

 

- De recreant heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden en heeft zich verwittigd 

van de risico’s. 

- De recreant accepteert dat de ondernemer aansprakelijkheid bij ongelukken op voorhand 

afwijst en heeft zich laten informeren door zijn/haar verzekeraar of de verzekering een juiste 

dekkingsgraad heeft.  
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