
Huisregels voor alle klanten en aanwezigen bij Manege Warnaar 

Welkom bij onze manege! 

Onze manege vindt veilig en verantwoord paardrijden erg belangrijk. Hierbij staat plezier voorop! Daarom hebben 
wij voor u een aantal belangrijke regels op een rijtje gezet. 

  
Betaling van lesgelden (zie ook Tarieven) gebeurt middels automatische incasso. Bij twijfel kan in 
overleg één maand contant betaald worden, verder alleen met automatische incasso. 

  
Opzeggen moet schriftelijk gebeuren, minimaal een maand voor aanvang van de nieuwe 
betalingstermijn.  
Dit wil zeggen, als u betaalt per: 

kwartaal: voor 1 december,1 maart, 1 juni, 1 september 
halfjaar: voor 1 juni of 1 december 
jaar: voor 1 december 

  
Elke ruiter dient een half uur voor de les aanwezig zijn om te poetsen en te zadelen. 

  
Veiligheid: Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende cap met gesloten kinband en voorzien 
van de CE en EN-1384 markering te dragen, evenals rijlaarzen of jodphurs of stevige schoenen 
gecombineerd met chaps. 

  
Iedereen (ook niet ruiters) verblijft op de manege voor eigen risico. 

  
Manege Warnaar is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of beschadigen van materialen cq. 
spullen. 

  
Inschrijven voor een evenement verplicht tot betaling van de deelnamekosten aan het evenement. 

  
Minimaal 24 uur van te voren afmelden voor de les, anders kan deze niet worden ingehaald. 
Afgemelde lessen moeten binnen twee weken worden ingehaald in overleg met de instructrice. 

  
Parkeren op eigen terrein en alleen aan de dijk als de parkeerplaats vol is. 

  
Gebruikt poetstasje opruimen voordat er opgezadeld wordt. 
Indien er iets stuk gaat aan het tuig altijd melden, belangrijk voor de veiligheid van mensen die na jou 
komen rijden. 

  
Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden. 

  
Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen. 

  
De manege-eigenaar zal beslissen in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.  
Deze huisregels zijn een verkorte versie, de volledige versie is te vinden onder het menu-item Welkom 
op de website van manege Warnaar. 

 


