
Huisregels Stal Veersedam. 
 

• Verboden te roken op het terrein en in de stallen. 

• Geen hond(en) toegestaan op het terrein. 

• Bij twijfel over de gezondheid van het paard met acuut gevaar bellen wij de dierenarts. 

• Zadelkamer en stal gaan ongeveer open om 08.00 uur en dicht om 21.30 uur (in overleg bij 
wedstrijd of les kan er een andere tijd afgesproken worden.) 

• Wij genieten van ons weekend op zondag, deze dag proberen we enigszins voor onszelf te 
houden en wat uit te rusten indien nodig, de stal zal dan vanaf 09.00 uur open zijn. 

• De bedrijfsgebouwen zijn geen speelplaats voor kinderen. 

• Houdt de omgeving en het terrein netjes. MEST OPRUIMEN. 

• Bij schade dit graag melden, zodat we het kunnen repareren. 

• Mest uit de rijbaan, longeercirkel en losgooibak verwijderen. 

• Binnen rijbaan is om in te rijden. 

• Buiten rijbaan is om in te rijden,longeren of losgooien. 

• Longeercirkel binnen is om te longeren. 

• Bij de oprit niet op het gras rijden. 

• De lichten voor het naar huis gaan uit doen indien nodig. 

• Het dragen van een veiligheidshelm, rijlaarzen of chaps /schoenen met goed schoeisel is 
verplicht. 

• Er mag les worden gegeven, u dient wel gebruik te maken van een (eigen) headset. 

• We gaan ervan uit dat iedereen mee helpt aan een positieve sfeer en respect heeft voor 
elkaar. Indien dit niet zo is kan de stalhouder per direct de overeenkomst opzeggen. 

• Lessen van tevoren op het bord aangeven, of via de app ook als deze niet meer doorgaan. 

• Iemand die les neemt, moet zich op zijn les kunnen concentreren. Deze ruimte geven in de 
bak. 

• De stalhouder voert/ verzorgt vlas, stro, kuilgras en sportbrok, vers drinkwater. 
Wenst u ander voer dan dient u dat zelf te regelen, door middel van een voer ton of 
voerbakjes. 

• Geen voerton(nen) voor de boxen plaatsen. Maar in de daar voor aangewezen box. 

• Uw paard dient ingeënt en ontwormt te zijn volgens schema. (Zie stalovereenkomst) 

• Is u paard nieuw op stal dan dient er eerst een mestonderzoek te worden afgenomen. 
Gemaakte kosten zijn voor de eigenaar. 

• Als stalhouder het nodig vindt zal er een mestonderzoek plaats vinden, en indien een 
wormenkuur worden voorgeschreven. Deze gemaakte kosten zijn voor de eigenaar. 

• Het voeren, uitmesten, weidegang en beweging geven in de stapmolen zal door stal 
Veersedam verzorgd worden. Wilt u dat wij in het weekend uw paard of pony in de 
stapmolen of paddock zetten, dan vragen wij een bijdrage zie prijslijst. 

• Het paspoort van het paard/pony moet afgegeven worden bij de stalhouder, zodat het 
getoond kan worden bij controle van het NVWA. Bij het niet aanwezig zijn van de juiste 
papieren wordt de eigenaar aansprakelijk gesteld voor de gevolgen hiervan.  

• De betaling van het stalgeld geschiedt voor aanvang van de periode waarvoor de betaling 
geldt.  U heeft de keuze uit zelf overmaken of incasso. Bij zelf overmaken wordt er € 5,00 
extra in rekening gebracht in verband met administratie kosten. 

  



• U kunt in de zomerperiode kiezen uit drie keuzes: 
 

➢ Ochtend keuze: 
Uw paard wordt naar de wei gebracht tussen 08.00/09.30 uur en zal 13.00/ 14.00 uur 
terug op stal worden gezet. 

 
➢ Middag keuze:  

Uw paard wordt naar de wei gebracht tussen 13.00/14.00 uur en zal rond 21.00 uur 
terug op stal worden gezet. 

 
➢ Hele dag keuze: 

Uw paard gaat de hele dag naar buiten en wordt tussen 08.00/ 09.30 uur op de wei 
gezet en zal rond 21.00 uur terug op stal worden gezet. 

 
Heeft u afwijkende tijden met het halen en brengen van uw paard naar de weide dan vragen 
wij hier een vergoeding voor van € 4,00 per paard per keer. 
 

➢ Bij slecht weer houden wij de paarden binnen. 
 

➢ Dekens verwisselen wordt voor de weidegang aangegeven en is eenmaal per dag. 
Wilt u ook dat wij de dekens er voor u af halen of wisselen, dan vragen wij hier een 
tarief voor van € 2,00 per paard per keer. 

 
➢ De paarden worden steeds voor donker op stal gezet. 


