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Versiebeheer
9.1
1 maart 2021
© Copyrights:
Alle rechten van dit Reglement Manege Thielen zijn voorbehouden aan Manege Thielen, Tilburg.
Kopiëren en/of publiceren is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Manege Thielen.
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1.

OPENINGSTIJDEN MANEGE / KANTINE

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Manege
08.00 – 22.00 uur
08.00 – 22.00 uur
08.00 – 22.00 uur
08.00 – 22.00 uur
08.00 – 22.00 uur
08.00 – 20.00 uur
08.00 – 20.00 uur

Kantine
15.30 – 23:00 uur
16.30 – 23.00 uur
15.00 – 23.00 uur
15.30 – 23.00 uur
15.30 – 23:00 uur
08.30 – 16.30 uur
Alleen bij wedstrijden

Bij wedstrijden en/of andere evenementen én tijdens de zomervakantie kunnen andere
tijden gelden.
Eerste Kerstdag is de manege gesloten.

2.

PENSIONGELDEN
Stalgeld
Schofthoogte
Box: 3 x 3 meter
Box: 3 x 2 meter
Pony t/m 1.47 mtr.
€ 297,75
€ 272,50
E-pony 1.48 t/m 1.57 mtr.
€ 313,00
€ 287,50
Paard 1.58 t/m 1.68 mtr.
€ 323,00
Paard >= 1.69 mtr.
€ 333,00
Voor alleen winterstalling geldt een toeslag van 20% op voornoemde
prijzen.
Genoemde prijzen zijn per maand.
(Tarief: 1 januari 2021)

Stalgeld per dag
Paard
Paard
€ 18,50
Genoemde prijzen zijn per dag of gedeelte daarvan.
Er wordt geen zadelkast beschikbaar gesteld.

Pony
€ 16,00

(Tarief: 1 januari 2021)

Inbegrepen:
a) Volpension:
- 2x per dag brok (paard: max. 4 kg. / pony: max. 2 kg.);
- 2x per dag hooi of kuilgras;
- 1x per jaar ontwormen;
- Om de 11 maanden Influenza-enting;
- 1x per week uitmesten stal;
- Iedere dag opstrooien *)
*)

Standaard bedekking: Stro

b) Eén zadelkast.
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2.2

Toeslag Veulenstalling
Vanaf de dag van de geboorte t/m het einde van de maand waarin het veulen wordt
afgespeend én samen met de merrie in één box gestald staat, geldt een toeslag op
onder punt 2.1 genoemd stalgeld en op de onder punt 5.2 genoemde bedragen voor
weidegang, e.e.a. conform onderstaand schema:
Maand
Box: 3 x 3 meter
Weidegang
1 *)
10%
€ 15,00
2
15%
€ 25,00
3
15%
€ 25,00
4
20%
€ 30,00
5
20%
€ 30,00
6 **)
20%
€ 30,00
*) Vanaf de dag van de geboorte.
**) Na 6 maanden wordt het veulen afgespeend en in een eigen box
geplaatst conform de geldende tarieven (zie punt 2.1)
Genoemde toeslagen en prijzen zijn per maand.
(Tarief: 1 maart 2021)

2.3

Indexering
Het is de stalhouder toegestaan jaarlijks het stalgeld te indexeren.
In geval van indexering zal de pensionklant hierover schriftelijk worden geïnformeerd,
uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de gewijzigde pensiongelden.

2.4

Stallingsgeld
Het stallingsgeld dient de 1e van de maand te zijn bijgeschreven op de rekening
van de manege. IBAN: NL47RABO01166.06.304 t.n.v. Manege Thielen.

2.4

Aanbetaling Vaccinatie / Ontworming
Bij de betaling van de 1e maand pensionstalling betaalt u eenmalig € 40,00 extra.
Dit bedrag wordt aangewend om de kosten van de 1e vaccinatie en ontworming te
compenseren. Gedurende de resterende maanden betaalt u maandelijks een gedeelte
voor de jaarlijkse vaccinatie (Influenza) en ontworming. Indien een “boost” noodzakelijk
is, zijn de kosten voor de paardeneigenaar.

2.5

Kale stalhuur
Mocht het paard of pony gedurende een periode elders (moeten) verblijven en de stal
dient gereserveerd te blijven, wordt kale stalhuur in rekening gebracht. Dit geldt niet
gedurende de opzegtermijn van de Overeenkomst van Pensionstalling.
Paard / Pony
Paard (v/a 1.47 cm)
Pony

2.6

Tarief
€ 185,00 per maand
€ 170,00 per maand

Toeslag Bodembedekking stal
Standaard: Stro
Toeslag: Aubiose

Box: 3 x 3 meter
€ 42,50 extra p.mnd.

Box: 3 x 2 meter
€ 37,50 extra p.mnd.
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3.

STALLEN
a) Zelf strooien of mesten is niet toegestaan;
b) Deur van de stal dichthouden, zolang het paard in
de stal staat;
c) Bij het verlaten van – respectievelijk het terugzetten
van het paard in de stal, de staldeur volledig
openen. Het paard kan zich verwonden aan een
gedeeltelijk geopende staldeur;
d) VERBODEN TE ROKEN. Stro is zéér brandbaar!;
e) De stalgangen zijn geen speelplaats. Dus rennen of spelen is niet toegestaan;
f) Dekens opruimen in de dekenkamer.
g) Winterdekens in de zomer mee naar huis nemen;
h) Gang schoonhouden;
i) Indien stro-resten meekomen, graag opruimen.

4.

ZADELKAST
a)
b)
c)
d)

Bij iedere stal wordt één zadelkast beschikbaar gesteld;
Zadelkastjes op slot of op zijn minst dichthouden;
Zadels opruimen in het zadelkastje;
Het is niet toegestaan handdoeken e.d. over (gesloten) kastdeuren “te drogen”
te hangen;
e) U dient zelf zorg te dragen voor een hangslot.
De stalhouder is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen en kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van uw eigendommen
uit uw zadelkast en/of de accommodatie van de stalhouder.

5.

WEIDEGANG
Groepsweidegang
a) Paard dient WA-verzekerd te zijn;
b) Kopie polis WA-verzekering tonen bij aangaan
Overeenkomst van Pensionstalling;
c) Geen vliegendekens op tijdens weidegang;
d) Paard dient een halster te dragen;
e) Minimaal 2 paarden en maximaal 15 paarden
gelijktijdig in de wei;
f) Indien er één paard achterblijft, dient ook dit paard binnen gezet te worden;
g) Bij afwijkend gedrag (slaan / bijten) wordt het paard verwijderd uit de
groepsweidegang;
h) Periode van groepsweidegang loopt van mei t/m september;
i) Paarden staan 24 uur buiten.
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5.2

Extra mogelijkheid weidegang zomer
Mogelijkheid
4-uurs weidegang
Toeslag wisselen zaterdag
Toeslag winterstalling *)

Prijs per maand extra
€ 41,50
€ 10,00
20%

(Tarief: 2021) - *) zie art. 2.1

a) Buiten- en binnenzetten wordt verzorgd door de manege van maandag t/m vrijdag,
uitgezonderd feestdagen;
b) Tegen een extra toeslag is het wisselen op zaterdag door de manege mogelijk;
c) De weersomstandigheden moeten het toelaten;
d) Seizoen loopt van mei t/m september.

5.3

Extra mogelijkheid weidegang winter
Mogelijkheid
2-uurs weidegang /
paddock *)
Toeslag wisselen zaterdag
Toeslag winterstalling **)

Prijs per maand extra
€ 41,50
€ 10,00
20%

(Tarief: 2021) - **) zie art. 2.1
*) tijd afhankelijk van aantal paarden dat gebruik wenst te maken van de winterweidegang (zie d)).

a) Buiten- en binnenzetten wordt verzorgd door de manege van maandag t/m vrijdag,
uitgezonderd feestdagen;
b) Tegen een extra toeslag is het wisselen op zaterdag door de manege mogelijk;
c) De weersomstandigheden moeten het toelaten;
d) Seizoen loopt van oktober t/m april;
e) Paard wordt alleen of per twee 2 uur in de wei geplaatst of 2 uur in de paddock
(tijden afhankelijk van aantal paarden dat gebruik wenst te maken van de winter-weidegang).

6.

TOEGANG
a) Maak gebruik van de hoofdingang;
b) De deur naar de pony-gang is officieel een nooduitgang. Gelieve deze niet als in- of
uitgang te gebruiken;
c) Achterdeur (bij de poetsplaats) alleen gebruiken, indien men een trailer o.i.d.
nodig heeft;
d) Parkeren op het achter-terrein is niet toegestaan.

7.

WASPLAATS
a)
b)
c)
d)

Netjes achterlaten, dus haren en mest(restanten) opruimen;
Wasplaats is geen poetsplaats;
Paarden die ziek zijn of op concours moeten, hebben voorrang op de wasplaats;
Het is niet toegestaan paarden zonder toezicht op de wasplaats achter te laten.
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8.

POETSPLAATS
a) Netjes achterlaten;
b) Geen haren, slobber(restanten) etc. in het fonteintje deponeren in verband met
verstopping. Deze resten deponeren op de mesthoop of in de afvalcontainer;
c) Het is niet toegestaan op het paard vanaf de 2e rijbaan de poetsplaats over te
steken naar buiten of omgekeerd;
d) Het is niet toegestaan paarden zonder toezicht op de poetsplaats achter te laten.

9.

BINNENRIJBANEN
a) Ruiters dienen zich te houden aan de geldende rijbaanregels conform FNRS en
Stichting Veilige Paardensport;
b) De 3e rijbaan is beschikbaar voor pensionruiters en/of privélessen;
c) Privélessen hebben voorrang op vrij-rijden;
d) Bij meer dan 5 ruiters in de 3e rijbaan mag men gebruik maken van de 1e rijbaan of
2e rijbaan, indien deze niet nodig zijn voor manege- of privélessen;
e) Nadat de manegeles(sen) is/zijn afgelopen, dient men te gaan rijden in de 2e rijbaan
respectievelijk de 1e rijbaan;
f) Licht uitdoen als je als laatste één van de rijbanen verlaat;
g) Aanwijzingen vanaf de kant van de rijbaan zijn niet toegestaan. Dit houdt in:
ongevraagde instructies of denigrerende opmerkingen worden niet getolereerd;
h) Bij meer dan één ruiter in de rijbaan is bitloos rijden niet toegestaan;
i) In de rijbaan wordt instructie uitsluitend gegeven door gediplomeerde instructeurs;
j) Niet meer dan twee instructeurs in de rijbaan;
k) Mest zelf opruimen.

10.

BUITENRIJBAAN
a) Longeren in de buitenrijbaan is toegestaan onder dezelfde voorwaarden als benoemd
in artikel 11 (Longeren), doch bij voorkeur in de paddocks;
b) Losgooien in de buitenrijbaan is niet toegestaan;
c) Mest zelf opruimen.

11.

LONGEREN
a) Longeren bij voorkeur in de paddocks;
b) In de rijbanen 1 en 2 niet toegestaan als er manege-/privélessen worden gegeven,
tenzij met toestemming van de instructeur en/of rijdende ruiters;
c) Longeren in de 3e rijbaan is niet toegestaan;
d) Paard rustig houden.
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12.

LOSGOOIEN
a) Losgooien is uitsluitend toegestaan in rijbaan 1 en 2;
b) Losgooien in de 3e rijbaan is niet toegestaan;
c) Losgooien is niet toegestaan als er in één van de twee rijbanen wordt gereden
of gelongeerd;
d) Rijden gaat voor losgooien;
e) Verplicht om er bij te blijven en indien het paard gaten graaft deze dicht te maken.

13.

PADDOCKS
a)
b)
c)
d)
e)

14.

Paddock 1 zo veel mogelijk vrijhouden om te longeren;
Losgooien maximaal 20 minuten;
Tijdens het losgooien dient men in de nabijheid van de paddock te blijven;
Opjagen is niet toegestaan;
Bij het verlaten van de paddock mest opruimen.

RIJDEN IN DE WEI
a) Met het halen / brengen naar de wei is het niet toegestaan op het paard te zitten;
b) Het is niet toegestaan in de weilanden te rijden, tenzij met toestemming van de
stalhouder.

15.

DRESSUURRINGEN
a) Indien voor dressuurwedstrijden (binnen of
buiten) de dressuurringen zijn opgebouwd, is het
niet toegestaan voorafgaand aan de wedstrijd in
de ring te rijden, tenzij met toestemming van de
stalhouder;
b) Het is niet toegestaan in opgebouwde
dressuurringen het paard te longeren.

16.

HOEFSMID
a) De
manege
heeft
een
eigen
hoefsmid
(Wouter-Dirk de Jongh Hoefsmederij);
b) De hoefsmid komt in principe iedere woensdag;
c) Aanmelding voor de hoefsmid door een envelop met
behandeltarief in te leveren in de kantine,
uiterlijk dinsdagavond vóór 18:00 uur.
Wees alert: Zonder aanmelding, geen behandeling!
d) Indien men gebruik wil maken van een andere hoefsmid, dient deze hoefsmid
met het paard bezocht te worden of kan deze hoefsmid op locatie komen op
dinsdagochtend. Bezoek van een eigen hoefsmid altijd in overleg met de stalhouder.
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16.1

Tarief hoefsmid
Behandeling
Bekappen
Bekappen + ijzers voor
Bekappen + vierkant ijzers

Prijs
€ 30,00
€ 70,00
€ 100,00

(Tarief: 2021)

17.

DIERENARTS
a) De manege heeft twee eigen dierenartsen (Dierenartsenpraktijk
(DAP) Moergestel en In den Buyten (Ad van Beek));
b) De stalhouder is ten allen tijde bevoegd – zonder vooraf
overleg – de dierenarts in te schakelen voor (acute) behandeling. Dit geldt uiteraard
alleen in spoedgevallen;
c) Kiest men voor een andere dierenarts, wordt in spoedgevallen,
altijd contact gezocht met de dierenarts van de manege;
d) Kosten van de dierenarts worden rechtstreeks door de
dierenarts aan de eigenaar in
rekening gebracht.

18.

TANDARTS
a) De manege heeft een eigen tandarts (Sebastiaan
Smit);
b) De tandarts bezoekt twee keer per jaar de manege;
c) Afspraken voor controle / behandeling door de
tandarts gebeurt collectief via de PensionKlantenCommissie;
d) (Controle-)behandeling door de tandarts worden bij de paardeneigenaar in rekening
gebracht;
e) Kiest men voor een andere tandarts, geschiedt dit altijd in overleg met de
stalhouder.

19.

VERZEKERING
a) Vergeet niet uw inboedelverzekering in te lichten met betrekking tot uw
eigendommen in het zadelkastje (harnachement, overige toebehoren);
b) Het paard valt onder uw WA-verzekering;
c) De verzekeringsmaatschappij dient wel op de hoogte gesteld te worden;
d) Trailers / menwagens dienen apart verzekerd te worden.
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20.

TRAILER

21.1

Verhuur trailer
Verhuur trailer
Huur per dag (zonder auto)
Huur per uur (inclusief chauffeur)
Prijs per gereden kilometer

Prijs
€ 25,00
€ 25,00 per uur of
gedeelte daarvan.
€ 0,50

a) Bestuurder dient in het bezit van een geldig BE-rijbewijs te zijn;
b) Voertuig dient te zijn verzekerd.

21.

MANEGERUITERS
Een manegeruiter die op uw paard rijdt verplicht zich om minimaal één uur in de week
te blijven lessen bij Manege Thielen, conform condities en tarieven zoals deze gelden
voor reguliere manegeruiters.

22.

PASPOORT

c)

d)
e)

f)

a) Het paspoort van het paard dient bij de
manege in bewaring te worden gegeven
(Verordening (EG) 504/2009);
b)
In geval van wedstrijden buiten de manege,
bezoek dierenarts of anderszins dat het paard
vervoerd moet worden, kan het paspoort in de
kantine van de manege worden opgevraagd;
Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd, bezoek dierenarts of anderszins dat het paard
vervoerd moest worden, dient het paspoort weer te worden ingeleverd in de kantine
van de manege;
Juistheid van het paspoort ten aanzien van vaccinaties etc. respectievelijk een
gezondheidscertificaat valt buiten de verantwoordelijkheid van de stalhouder;
In geval van een I&R-controle het paspoort ontbreekt en niet per direct aantoonbaar
kan worden gemaakt, kan een boete worden opgelegd aan de stalhouder. In geval
van een door de daartoe bevoegde instanties opgelegde boete aan de stalhouder,
wordt de boete doorberekend aan de paardeneigenaar;
De paardeneigenaar is verantwoordelijk voor een juiste chip-registratie in
Nederland.
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23.

I&R-REGISTRATIE – Locatie Paard
a) Zodra het paard langer dan 24 uur Manege Thielen verlaat, dient PER EMAIL aan
de stalhouder gemeld te worden per welke datum en naar welke locatie (UBNnummer) het paard vertrekt;
b) Zodra het paard terugkeert naar Manege Thielen, dient wederom PER EMAIL aan
de stalhouder gemeld te worden per welke datum het paard weer terugkomt;
c) De stalhouder draagt zorg voor een juiste registratie van de aanwezige paarden op
de locatie van de stalhouder en aan-/afmelding van het paard bij de RVO, zodra het
paard langer dan 30 dagen op de locatie van de stalhouder verblijft of heeft
verlaten;
d) In geval van een I&R-controle er niet is voldaan aan de onder a) of b) genoemde
melding, waardoor de registratie (c) onjuist blijkt, kan een boete worden opgelegd
aan de stalhouder. In geval van een door de daartoe bevoegde instanties opgelegde
boete aan de stalhouder kan worden herleid naar het ontbreken van een melding
zoals omschreven onder punt a) of b), wordt de boete doorberekend aan de
paardeneigenaar.

24.

OPZEGTERMIJN
a) Opzeggen van de Overeenkomst van Pensionstalling kan met in achtneming van
één maand opzegtermijn;
b) Opzegging geschiedt – schriftelijk - tegen het einde van de maand;
c) Na ontvangst van de opzegging wordt nagegaan of alle pensiongelden bij Manege
Thielen zijn voldaan en/of er nog openstaande facturen zijn bij dierenarts, tandarts
en/of hoefsmid;
d) Indien er nog openstaande vorderingen zijn, wordt de stal afgesloten. Verzorging
van het paard gebeurt door de manege. Hiervoor wordt € 18,50 per dag extra in
rekening gebracht.

25.

VEILIGHEID
a) Veiligheidscap (DE-EN-1383) is ten allen tijde verplicht in en rondom de manege;
b) Tijdens schemer is het verplicht goed zichtbaar te zijn (veiligheidsvest en/of
reflecterende bandages).

26.

WASSERVICE
Manege Thielen heeft een wasservice voor uw zadeldekjes en paardendekens.
Wasservice
Zadeldekjes
Vliegendekens / Fleecedekens
Overige dekens
(Tarief: 2021)

Prijs
€ 4,00
€ 10,00
€ 15,00
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a) Dekens dienen zo goed mogelijk haarvrij te zijn;
b) Betaling vooraf in de kantine, waarna u een waslabel ontvangt;
c) In principe zijn de gewassen zadeldekjes / dekens binnen één week gewassen.

27.

PENSIONKLANTENCOMMISSIE
Manege Thielen heeft een PensionKlantenCommissie. Deze commissie zorgt er in
samenspraak met Manege Thielen voornamelijk voor dat alle belangrijke informatie
regelmatig via email wordt gecommuniceerd, onder andere met betrekking tot
beschikbaarheid van de rijbanen, dierenarts-/tandartsspreekuur, collectieve entingen
etc.
Bij de PensionKlantenCommissie kunt u ook terecht voor op-/aanmerkingen en vragen.
De PensionKlantenCommissie bestaat uit Peter in ’t Groen.

28.

KLACHTENPROCEDURE
Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze
accommodatie horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen wij een
eventuele onveilige situatie snel oplossen.
Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:
a) Dien uw klacht mondeling in bij één van onze medewerkers en/of bij de
PensionKlantenCommissie;
b) Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, kunt u uw klacht binnen
twee weken schriftelijk indienen bij de stalhouder.
De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van
uw standpunt. Een schriftelijke reactie kan nooit anoniem worden ingediend;
c) Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u door of namens de
stalhouder een reactie;
d) Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over
aangelegenheden rond veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen én
kunt u mondeling hierover geen overeenstemming bereiken met de stalhouder, dan
kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het secretariaat van
de Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA ERMELO;
e) Vanaf dat moment worden de klachten behandeld conform de reglementen en
procedures van de Stichting Veilige Paardensport.
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29.

ALGEMEEN
a) Waar gesproken wordt over paard of paarden kunnen ook pony of pony’s bedoeld
worden;
b) De lampen gaan één uur na de laatste les uit in de rijbanen én in de stallen;
c) De kantine is geen zadelkamer respectievelijk zadelkast;
d) In geval van diefstal, beschadiging, losbreken of ongeval kan de manege niet
aansprakelijk worden gesteld;
e) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dient men de aanwijzingen van
de stalhouder en/of diens personeel stipt op te volgen dan wel beslist de stalhouder;
f) Het is de stalhouder vrij het reglement, indien nodig, eenzijdig aan te passen;
g) Het “Reglement Manege Thielen” maakt integraal onderdeel uit van de
Overeenkomst van Pensionstalling of een Lease-overeenkomst.

