Huishoudelijk reglement: buitenpiste
1. Gebruikers:
Breugelhoeve vzw stelt haar binnenpistes ter beschikking aan pensionhouders, lokale rijverenigingen
(LRV’s) en vrij rijders.
2. Verdeling pistes:
1/3 van de piste wordt gebruikt als dressuurzone
2/3 van de piste wordt gebruikt als springzone
3. Aantal ruiters toegelaten op pistes:
dressuurzone: 4 ruiters
springzone: 8 ruiters

4. Reservatie:
de gebruiker boekt online zijn rijdtijden in. De beschikbare uren zijn aangegeven in het
online programma.
de geblokkeerde uren zijn vaste uren waarin de pensionhouders rijden. Andere gebruikers
kunnen tijdens deze uren niet reserveren.
de LRV Peer (paarden) krijgt een forfaitaire maandelijkse afrekening. Deze is gelijklopend
met de prijs voor de binnenpiste. Dit is 10,00 euro per uur tijdens het winterseizoen. Tijdens
het zomerseizoen betalen ze 100,00 euro forfaitaire kosten per maand voor gebruik van de
buitenpiste. Deze kostprijs is gelijkgesteld aan de binnenpiste.
de LRV Peer (pony’s) betaalt 10,00 euro per uur en hebben hun vaste blok ingepland op
zaterdagmorgen. Als ze extra willen rijden, reserveren ze dit online.
de pensionhouders kunnen gebruik maken van de buitenpiste tijdens de ingeplande tijden.
Ze betalen niet, prijs is inbegrepen in stalgeld. Naast de vaste blokken kunnen de
pensionhouders twee maal per week per paard vrij reserveren buiten de vaste voorziene
blokken.
pensionhouder die een lesgever laten komen, reserveren en betalen 15 euro per uur voor
1/3e van de buitenpiste.
pensionhouders met 10 gestalde paarden of meer krijgen een individuele regeling.
5. Prijzen:
elke vrij rijder betaalt 7,00 euro per uur
dressuurzone afhuren privé: 28,00 euro per uur
springzone afhuren privé: 56,00 euro per uur

6. Controle, onderhoud en afspraken:
de gebruiker ruimt de mest van zijn/haar paard op, dit op het moment dat het paard mest
maakt. Hierop worden controles uitgevoerd. Bij het niet naleven van het onderhoud van de
piste, zal er 15,00 euro worden gefactureerd aan de gebruiker.
springparcours: elke gebruiker legt zelf de balken terug op na het afrijden.
elke gebruiker reserveert. Zwartrijden wordt niet getolereerd. Hierop worden controles
uitgevoerd. Bij het niet naleven van het reglement, zal er 50 euro per gebruiker
gefactureerd worden. Pas na het betalen van de boete van 50 euro mag de gebruiker terug
gebruik maken van de buitenpiste.
de piste wordt dagelijks om 8 uur gesleept op weekdagen.
het springparcours wordt (twee)wekelijks gewijzigd, met andere looplijnen. Dit om de
bodem van de buitenpiste optimaal te behouden.
7. Gebruik:
na reservatie en betaling kan de gebruiker de buitenpiste betreden.
de buitenpiste wordt ’s morgens geopend en ’s avonds gesloten door personeel aanwezig
op Breugelhoeve.

