
  

Regels gebruik buitenbak 20x60 

 Rijdende leden kunnen onder toezicht van een instructeur en de daarvoor bestemde lessen 

gebruik maken van de buitenbak.  

 Gebruik van de buitenbak, is buiten de lesuren toegestaan voor de pensionklanten en diens 

bijrijders van Prometheus Ruitersport 

 Pensionklanten kunnen met toestemming van de instructeur, meerijden in de lessen als hier 

plek voor is. 

 Leden kunnen met toestemming van het bestuur de bak huren voor de geldende tarieven en 

de daarvoor beschikbare tijden 

 Betreden van het terrein en het gebruik van de rijbak cq. terrein is voor eigen risico. 

 Ruiters zijn tijdens het rijden in de buitenbak verplicht om een veiligheidscap en rijlaarzen cq. 

rijschoenen met chaps te dragen.  

 Springen in de rijbak, buiten de lessen om, is alleen toegestaan wanneer er naast de ruiter(s) 

ook iemand anders cq. begeleiding aanwezig is. Ruim het (hindernis)materiaal na gebruik 

weer netjes op en hark de bak aan. 

 Mennen in de rijbak is toegestaan op luchtbanden 

 Loslaten en longeren is niet toegestaan in de buitenbak, maak hiervoor gebruik van de 

paddock of binnenbak. 

 Zitten of staan op de bakrand is niet toegestaan. - Schade aan de rijbak dient te worden 

gemeld aan het bestuur, indien van toepassing zullen de kosten op de veroorzaker verhaald 

worden 

 Voor het behoud van de bak is het van belang dat mest na (indien mogelijk, tijdens) het 

rijden cq. lessen uit de bak wordt verwijderd. NIET DOOR DE MEST HEEN RIJDEN! Laat de 

rijbak en het terrein schoon achter, mest en afval kunnen in de daarvoor bestemde bakken 

gedeponeerd worden. 

 

Regels gebruik paddock 
 In de paddock is longeren en loslopen toegestaan 

 Longeren gaat voor loslopen 

 Tijdens loslopen toezicht houden. Paarden niet laten knagen aan het hout of kuilen graven. 

 Na gebruik mest opruimen en aanharken na rollen of rennen 

 Maximaal 30 min per paard zodat iedereen de kans heeft om zijn/haar paard los te zetten 

 Geen hooi voeren in de paddock 

 

Regels gebruik binnenbak 
 In de binnenbak is rijden en longeren toegestaan 

 Na gebruik mest opruimen en aanharken na longeren 

 Ruiters zijn tijdens het rijden in de buitenbak verplicht om een veiligheidscap en rijlaarzen cq. 

rijschoenen met chaps te dragen.  

 

 



  

Regels verhuur buiten- en binnenbak 
 Leden van Prometheus Ruitersport zonder stallingsabonnement kunnen met toestemming 

van het bestuur de bak huren voor de geldende tarieven en de daarvoor beschikbare tijden 

 Het is niet toegestaan om les te krijgen van iemand anders dan onze eigen instructeurs 

 De aanvraag dient minimaal 4 uur voor gebruik gedaan te worden bij het bestuur via mail 

bestuur@prometheusruitersport.nl.  

 De tarieven in 2016 zijn:  

 Binnenbak: € 5,- per keer 

 Buitenbak: € 7,50 per keer  

 De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en zijn terug te vinden op onze website 

www.prometheusruitersport.nl/tarieven. 
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