
 

 

Huisregels – PSV Haarlemmermeer 

 

1. Alle gebruikers van de manege moeten zich kunnen identificeren (rijbewijs, ID 
kaart of paspoort). De leden moeten hun passe-partout voor de manege kunnen 

tonen. 

2. Paarden en pony's dienen gevaccineerd te zijn volgens de richtlijnen van de 
KNHS. Dit betekent een geldige basisenting en een jaarlijkse enting tegen 

influenza. 

3. Wie in de binnen- of buitenbak gaat rijden zonder passe-partout kaart en ID 

bewijs, kan een boete krijgen van € 30,00. Het bestuur controleert het gebruik. 

4. Maximaal aantal combinaties in de binnenbak is 4 (1 voor mennen). Per uur mogen 
maximaal twee instructeurs privéles geven. Het organiseren van groepslessen is 

niet toegestaan tenzij de bak voor privégebruik wordt afgehuurd (€30,00 per uur) 

en lesgegeven wordt door een gediplomeerde instructeur. 

5. Een passe-partout kan persoon gebonden of paard gebonden zijn. Een persoon 
gebonden passe-partout is geldig voor op de passe-partout genoemde persoon. 

Een paard gebonden passe-partout is geldig voor op de passe-partout genoemde 
personen. De op de passe-partout genoemde personen mogen er niet gelijktijdig 
gebruik van maken. 

6. Bijrijders die gebruik maken van de manege zijn ook verplicht een passe-partout 

te hebben. 

7. Wanneer de paddock niet beschikbaar is, mag er in de buitenbaan gelongeerd 
worden. Er mag slechts met één pony/paard gelijktijdig gelongeerd worden en er 

mogen niet meer dan 2 ruiters in de baan zijn. 

8. Het loslaten/rollen van paarden in de binnen- en buitenbak en op het 

buitenterrein van de manege is niet toegestaan. 

9. In de binnenbak mogen alleen de buitenste twee rijen lampen gebruikt worden.  

10. Mencombinaties dienen de tijd dat zij gaan rijden altijd minimaal 4 uur van te 

voren aan te geven in de agenda op de website. 

11.De mest in de rijbanen moet weggehaald worden en er mag niet doorheen 

gereden worden. 

12. Bij het rijden in de buitenbaan dient de slagboom gesloten te worden. 

13. Overdag geen licht in de stand aan, geen licht aan in de bak. 

 



 
 

14. Iedereen laat de stallen, de toiletten, de manege en de parkeerplaats altijd netjes 
achter (mest en afval opruimen) en doet de direct na het verlaten van de 

baan/stalling de verlichting uit. 

15. Het dragen van correcte rijkleding, een cap en rijlaarzen of chaps is verplicht. 

16. Men dient respectvol mijn zijn/haar paard om te gaan en met andere leden van de   

vereniging. 

17. Wanneer men zich niet houdt aan de bovengenoemde regels kan de toegang tot 
de manege ontzegd worden. Aanwijzingen van bestuursleden van de 

Paardensportvereniging Haarlemmermeer of van de Stichting Haarlemmermeerse 

Bosmanege dienen te worden opgevolgd. 


