
Lesreglement QC Stables        

 

• Volg steeds aanwijzingen van de directie en van het personeel. 

• Honden zijn toegelaten maar moeten aangelijnd zijn. Hondenpoep moet steeds 

opgeruimd worden. 

• Binnen de accommodatie mag er niet gerookt worden. 

• Vóór de eerste les vult u uw gegevens in op een lesfiche van QC. 

• U komt 30 minuten voor aanvang van de les, zodat u tijdig klaar bent met poetsen en 

opzadelen. 

• Laat weten aan de lesgever dat u aanwezig bent. 

• De betaling gebeurt liefst met de kaart. 

• Aan te raden is een verzekering BA bij Paardensport Vlaanderen. Dat kost 25€ om in 

clubverband te rijden of 40€ om individueel te rijden. Dat kan geregeld worden in de 

office van QC. 

• Tijdens het rijden is het dragen van een goedgekeurde cap altijd verplicht. 

• Na het rijden verzorgt u zelf uw paard. 

• Ruim alle spullen op van uzelf en van uw paard. Zadel en singel op zijn plaats, de 

sjabrak op het droogrek. Bit afspoelen en hoofdstel weghangen. Nooit een zadel op 

de grond leggen. 

• Heeft uw paard gemest, ruim dat op, over het hele terrein. 

• Er wordt maximum 10 minuten vooraf ingestapt en maximum 10 minuten na de les 

uitgestapt. Tenzij het paard of de pony direct een nieuwe les moet lopen. 

• Bij het betreden van de piste moet er voorrang gegeven worden aan de ruiters in de 

piste. 

• Gelieve de lessen niet te storen. Als u de les volgt, maak geen opmerkingen, de 

lesgever is geconcentreerd bezig. 

• Bekijkt u de les in de bar, tik dan niet tegen het raam of maak het raam zeker niet 

open om de aandacht van de ruiter te trekken. Paarden of pony’s kunnen daarvan 

schrikken. 

• Kinderen mogen niet afgeleid worden van de les door u. Ze hebben hun aandacht 

nodig voor de pony en voor de lesgever. 

• Door de wet op het dierenwelzijn kunnen we geen ruiters op de paarden toelaten die 

meer dan 90 kg wegen. 

• In de gangen heerst er rust, er wordt niet gerend, geroepen, gefietst of met een bal 

gespeeld. 

• Hooi- en stro-opslag zijn verboden terrein. 

• Lege flesjes drank worden teruggebracht naar de bar. 

• Wie kiest voor paardrijden weet dat er bepaalde risico’s aan vasthangen. Een paard 

kan bijten, slaan, bokken, steigeren… Let dus altijd op!! 

• Kan u niet komen, verwittig dan 24 uur op voorhand. Per mail of telefonisch. 

Als u niet verwittigt zijn we genoodzaakt om de les aan te rekenen. 

Van ouders wordt verwacht dat ze het reglement aan hun kinderen uitleggen. Voor hun 

eigen veiligheid, de onze en die van de paarden/pony’s. 


