
 

Pagina 1 van 2 

 

Paardensportcentrum de Hoffmeijer 

te Ambt Delden  

 

Huisregels 
 

Ten behoeve van de veiligheid en het plezier in de rij- en mensport van ons allen kennen wij 

voor onze accommodatie de Hoffmeijer een aantal huisregels. Wij rekenen op uw 

medewerking bij de naleving van deze regels. Deze regels gelden voor ruiters, koetsiers, 

eigenaren van paarden, bezoekers en vrijwilligers. Tijdens het rijden of mennen in de 

accommodatie is ruiter of de koetsier verplicht de rijbaanregels in acht te nemen. 

. 

1) Het betreden en het gebruik van het complex is geheel voor eigen risico. 

 

2) Het gebruik van de rijbanen voor vrij-rijden is slechts voor leden van de in punt 3 genoemde 

verenigingen toegestaan. 

 

3) Voor het vrij-rijden door de leden van de paardensportverenigingen De Zeven Buurtschappen, de 

Hagmolenruiters en Deldenerbroek zijn tussen 8.00 en 23.00 uur de onderstaande rijbanen 

beschikbaar: 

a. De losrijhal,           behoudens tijdens evenementen 

b. De KB-hal,              behoudens tijdens lessen en evenementen 

c. De buitenrijbaan, behoudens tijdens lessen en evenementen 

 

4) Het geven van privélessen is niet toegestaan op maandagavond tussen 18.00 tot 21.00 uur, 

dinsdagavond tussen 18.00 uur en 22.00 uur,  op woensdag tussen 18.00 uur en 22.00 uur, 

donderdag tussen 18.00 uur tot 21.00 uur en op vrijdag tussen 18.00 uur en 21.00 uur. Het vrij 

rijden is wel toegestaan. Klachten kunnen worden gemeld bij het dagelijks bestuur. 

Dit muv de avonden dat de Hagmolenruiters op hun buiten locatie lessen tijdens het zomerseizoen. 

 

5) Bij activiteiten in de rijhallen dient men zich in en rond de rijbanen rustig te gedragen. 

 

6) Het gebruik van de hoofdrijbaan en de buitenterreinen (m.u.v. de buitenrijbaan) is slechts 

toegestaan na toestemming van het stichtingsbestuur. 

 

7) De stallen mogen slechts tijdens de dag- en avonduren worden gebruikt voor het stallen van 

paarden en pony’s tijdens de lessen en/of evenementen. Het toezicht berust bij de ruiter. Na 

gebruik moet de stal schoon worden achtergelaten en de staldeur moet worden gesloten. 

 

8) Het organiseren van buitenritten vanuit de Hoffmeijer is niet toegestaan. 

 

9) Ongevallen en klachten met betrekking tot de veiligheid dienen te worden gemeld aan de door het 

stichtingsbestuur benoemde veiligheidscoördinatoren, Monique van Neerbos en Edo van der 

Meulen, telefonisch bereikbaar onder nummers 06-38308186 en 06-53687656. Ongevallen dienen 

binnen de verenigingen doorgegeven te worden aan een bestuurslid van de betreffende vereniging, 

die er vervolgens melding van maakt via de “Hoffmeijer Veiligheidsapp”.  

De veiligheidscoördinatoren vullen dan van elk ongeval een “ongevallenregistratieformulier” in. 

Deze formulieren zijn inzichtelijk in de veiligheidsmap in de kantine.  
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Paardensportcentrum de Hoffmeijer 

te Ambt Delden  

 

Huisregels (vervolg) 
 

Ongevallen met vrij rijden dienen door de betreffende persoon of begeleider aan één van 

bovenstaande veiligheidscoördinatoren worden doorgeven. 

 

10) Publiek langs de rijbanen mogen zich niet met de gang van zaken in de lessen bemoeien.                                               

11) Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor alle binnen 

locaties een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of men-wagen.  

 

12) Alcoholgebruik vlak voor en tijdens het rijden is niet toegestaan. 

 

13) Aanwijzingen van leden van het bestuur, dat op dat moment optreedt als beheerder, dienen door 

eenieder te worden opgevolgd. 

 

14) Tijdens het rijden of mennen in de accommodatie is ruiter of de koetsier verplicht de rijbaanregels 

in acht te nemen. Zie document rijbaanregels. 

 

15) Voor de stallen geldt: 

1. De stallen zijn, behoudens noodsituaties, slechts toegankelijk voor de ruiter die zijn paard of 

pony daar heeft gestald, zijn gezinsleden, de eigenaar, dierenartsen, bestuursleden van de 

stichting en de vereniging. 

2. De stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachement e.d. mogen 

niet in de gangen staan/hangen.  

3. Paarden mogen niet in de gangen worden gepoetst. 

4. Er mag in de stallen en de stalgangen niet worden gerookt. 

5. Na gebruik moet de stal schoon worden achter gelaten en de mest in de daarvoor bestemde 

kruiwagens worden gedeponeerd. 

 

16) Klachtenprocedure. 

Klachten over de naleving van de veiligheidseisen in/op onze accommodatie of over de uitvoering 

van het veiligheidsbeleid kunnen door een ieder mondeling of schriftelijk direct of via één van de 

participerende vereniging worden gemeld of bij het dagelijks bestuur van de Stichting De 

Hoffmeijer.  

  Stichting De Hoffmeijer, t.a.v. de secretaris dagelijks bestuur 

Hoffmeijerweg 10, 7495 RZ Ambt Delden 

De klacht wordt door het dagelijks bestuur binnen vijf weken behandeld en de uitkomst wordt aan 

de indiener mondeling of schriftelijk kenbaar gemaakt uiterlijk 3 maanden na de indiening van de 

klacht. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 

Indien de indiener of het bestuur van de vereniging zich niet kan verenigen met het besluit kan men 

zich wenden tot: 

Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA Ermelo. 

De SVP zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld. 

 

Vastgesteld door het stichtingsbestuur van De Hoffmeijer op 24 april 2017 


