
STALREGLEMENT ’t Steenshof: 

• Stallen van paarden op eigen risico van paard en ruiter.
• De eigenaar of verantwoordelijke blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk 
 voor het paard/pony en ongevallen.
• De stal mag zelf door de eigenaar of verantwoordelijke onderhouden worden.
• De eigenaar is in het bezit van een BA verzekering paard.
• Het paard/pony dient gevaccineerd te worden volgens het FEI-reglement.
• Indien het paard/pony ernstig ziek is, of een blessure heeft en de eigenaar 
 of verantwoordelijke kan niet bereikt worden, mag ’t Steenshof de dierenarts 
 verwittigen voor de eerste hulp toe te dienen aan het paard/pony.
• Hoeven uitkrabben bij het verlaten van de box.
• Alle mest onmiddellijk uit de gang en de wasplaats verwijderen.
• Ben je de laatste? Lichten uit aub!

PISTEREGLEMENT ’t Steenshof:

• Het dragen van een veiligheidshelm is steeds verplicht!
• Het rijden gebeurt op eigen risico, ’t Steenshof is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
• Alle mest dient onmiddellijk uit de piste verwijderd te worden en er wordt niet doorgereden.
• De hoeven van de paarden/pony’s zijn zuiver voor het betreden van de piste. Na het rijden wordt 
 het zand uit de hoeven verwijderd voor het verlaten van de piste. Indien dit niet lukt wordt het zand 
 terug de piste in geborsteld.
• Vrij rijden kan op elk tijdstip, behalve de uren in het rood aangeduid in de agenda. Dit houdt in dat 
 er meerdere ruiters of amazones op hetzelfde tijdstip kunnen rijden (maximum 5 tegelijk in de piste). 
 Er is geen alleenrecht op deze tijdstippen (behalve de “rode” uren aangeduid in de agenda).
• Longeren tot een minimum beperken alvorens het rijden. De piste wordt niet verhuurd om externe 
 paarden enkel te longeren. Indien mogelijk wordt er in de buitenpiste gelongeerd.
• Wees hoffelijk voor elkaar zodat paard en mens zicht kunnen ontspannen en in optimale omstandigheden  
 trainen. Heb respect voor ieders “systeem”. We rijden steeds rechts zoals in het verkeer
• Ben je de laatste? Lichten uit aub!

Goede afspraken maken
goede vrienden!

‘t Steenshof

TARIEVEN ’t Steenshof:

• Vrij rijden: 10€/paard of 1 vakje/paard op de rittenkaart.
• Rittenkaart: 100€ voor 12 beurten of 200€ voor 25 beurten.
• Afhuren piste (1 – 3  paarden): 30€/uur  (enkel op afspraak)
• Afhuren piste (vanaf 4 paarden): 50€/uur  (enkel op afspraak)
• Vergoeding springmateriaal bij stukgesprongen hindernismateriaal: 10€/ balk.
• Privéles: 30€
• Les per 2: 20€/persoon
• Initiatieles kinderen met shetlandpony: 20€


