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Huisregels Aangepaste Manege Craeyenburch 
 
Aangepaste Manege Craeyenburch is een manege speciaal voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Veiligheid vinden wij erg belangrijk.  
Daarom gelden de volgende huisregels: 
     
T.a.v. de paardrijlessenlessen en de huifbed-activiteit en de menlessen 
 

• Alle ruiters voor de paardrijlessen dienen correct gekleed te zijn; lange(rij)broek, 
dichte schoenen/laarzen, en een officiële veiligheidscap te dragen. Het is ook 
mogelijk om een veiligheidscap van de manege te lenen. 

• Alle deelnemers voor het huifbed dienen correct gekleed te zijn, dit houdt in dat 
de deelnemer een lange broek draagt. 

• Het op- en afstappen vind plaats in de lestijd die met u is afgesproken. 

• In verband met onze planning dient het afbellen van een les zo vroeg mogelijk 
doorgegeven te worden .Bij afmelding vindt geen verrekening plaats. 

• Alle klanten zijn voor aanvang van de lestijd aanwezig.  

• Alleen met toestemming mogen ruiters en helpers op het opstapperron komen. 

• De instructrice is de verantwoordelijke persoon voor het verloop van de lessen. 

• De koetsier is de verantwoordelijke persoon voor het verloop van de huifbed- 
activiteit. 

 
T.a.v. de stallen 

 

• Boxdeuren mogen nooit worden geopend zonder toestemming. 

• De paarden en pony’s mogen niet gevoerd worden. 

• Zonder begeleiding van het vaste team is het niet toegestaan een paard uit zijn 
box te halen. 

• Honden zijn niet toegestaan in de foyer, stal en op het manegeterrein. 

• Niet rennen en gillen in de foyer, stal en op het manegeterrein. 

• Niet tikken op de ramen in de foyer. 

• Niet skaten of voetballen in de foyer, stal of op het manegeterrein. 

• Streng verboden te roken in de stallen, de binnenbak, de toiletten, de foyer en in 
andere ruimten. 

• Zelfgemaakte rommel moet weer opgeruimd worden. 

• Het betreden van de manege, stal is op eigen risico. 
 

Alle werkzaamheden op Aangepaste Manege Craeyenburch worden alleen uitgevoerd 
onder toezicht zijn van de vaste medewerkers. 
Onze medewerkers zijn de ervaringsdeskundigen en helpen u graag. 
 
 
Het team van Aangepaste Manege Craeyenburch 

 
                
 
 


