
Kledingvoorschriften: 

 

Algemeen 

* Bij het werken met de paarden (erop of ernaast) dient u rijlaarzen te dragen of stevige schoenen 

met weinig profiel en een kleine hak (eventueel gecombineerd met chaps). 

* Bij het werken met de paarden (erop of ernaast) dienen grote, uitstekende sieraden en te losse 

kleding te zijn af- c.q. uitgedaan, lange haren dienen vast gedragen te worden. 

* Aangezien vrijwel altijd buiten met de paarden gewerkt wordt, en sessies in vrijwel alle 

weersomstandigheden doorgang vinden dient u zich te beschermen tegen koude en eventuele 

regen. 

 

Bij het rijden 

* Dient u een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-1384 teken te dragen. 

* Wordt het dragen van een bodyprotector aanbevolen. 

* Draagt u een paardrijbroek of los zittende trainingsbroek. Spijkerbroeken of andere broeken met 

naad kunnen schuurplekken veroorzaken. 

* Dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten. 

 

Aanvullende huis- en rijbaanregels: 

 

Ten behoeve van veiligheid en paardrijdplezier voor ons allen kent Horse & Wisdom een aantal 

aanvullende huis- en rijbaanregels. Klanten dienen zich aan de onderstaande regels te houden.  

Begrijpt u een of meerdere regels niet? Uw instructeur of overige personeelsleden geven u graag 

een toelichting. Wij rekenen op uw medewerking. 

 

Voor iedereen geldt: 

* Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in de 

begeleiding bemoeien. 

* Niet rennen en schreeuwen op stal, in de rijbaan of in nabijheid van paarden 

* Er mag op het terrein, in de stallen en te paard niet gerookt worden. 

* Aanwijzingen van het de hulpverlener of personeel dienen door iedereen opgevolgd te worden. 

* De stalgangen dienen altijd netjes te zijn: harnachement en gereedschap moeten altijd direct na 

gebruik opgeruimd worden en dienen schoon achtergelaten te worden. 

 

Voor iedere klant geldt: 

* Tijdens het werken met de paarden volgt u de aanwijzingen van de hulpverlener op. 

* Poetsen van paarden en pony’s poetsen, hen van en naar stal begeleiden en op- en 

afzadelen geschied enkel onder toezicht van de hulpverlener. 

* Alcoholgebruik is niet toegestaan. 

* Bij agressief gedrag of gebrek aan respect naar mens of paard wordt de sessie gestaakt en bent 

u verzocht het terrein te verlaten. 


