Reglement paardrijlessen Breugelhoeve
1. Lesnemers
Vanaf een leeftijd van zeven jaar ben je bij Breugelhoeve welkom om rijlessen te
volgen. Dit kan op een manegepaard / pony of op je eigen paard / pony.
2. Soorten lessen
a. Beginnerslessen
De beginnerslessen, ook wel longelessen genoemd, zijn er specifiek voor beginnende
ruiters. De lesduur bedraagt 30 minuten. De lesnemer leert de beginselen van het
paardrijden: de basistechnieken, de verzorging en het op-en afzadelen. Ook de
ouders wordt het op-en afzadelen aangeleerd. De lesnemer dient 15 minuten voor
de aanvang van de les aanwezig te zijn, om het paard te poetsen, de hoeven uit te
krabben en op te zadelen.
b. Groepslessen
Als de lesnemer de basisbeginselen onder de knie heeft, kan deze van een
longelessen overgaan naar een groepsles. De lesnemer zal een vaste groepsles
toegewezen krijgen. Tijdens deze lessen worden de ruiters verder bijgeschoold. De
groepslessen zijn ingedeeld per niveau. De lesnemer dient 15 minuten voor de
aanvang van de les aanwezig te zijn, om het paard te poetsen, de hoeven uit te
krabben en op te zadelen.
3. Inschrijving
a. Betaling
Breugelhoeve werkt met een digitale 5-of 10 beurtenkaart. De lesnemer dient deze
aan te kopen tijdens de openingsuren van het kantoor of via overschrijving ((BE23
7352 0727 9991 met vermelding naam lesnemer). Je ontvangt geen papieren
beurtenkaart. Na je betaling worden het aantal betaalde lesbeurten in het digitale
systeem geplaatst en ben je ingeschreven voor de eerstvolgende 5 of 10 lesweken.
Indien de lessen op de beurtenkaart bijna opgebruikt zijn, ontvangt de lesnemer een
herinneringsmail. Een nieuwe beurtenkaart dient aangekocht te worden alvorens de
start van de eerstvolgende les. Indien de beurtenkaart niet tijdig is aangekocht, kan
de lesnemer niet deelnemen aan de eerstvolgende les.
4. Werkwijze beurtenkaart
De beurtenkaart is 3 maanden geldig. De lesnemer mag maximum 2 lessen per
beurtenkaart afmelden. Extra afmeldingen worden van de overige beurten
afgehouden. De leskaarten zijn persoonsgebonden en kunnen niet overgedragen
worden.
a. Hoe annuleren
De lesnemer dient de les minstens 24 uur op voorhand te annuleren via mail
(info@breugelhoeve.be) of via sms (0473 98 54 47). Een laattijdige annulering zorgt
ervoor dat de desbetreffende lesbeurt wordt afgehouden van de beurtenkaart.
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b. Langdurige afwezigheid
Bij langdurige blessures en ziektes kan, indien dit aangetoond kan worden aan de
hand van een medisch attest, de geldigheid van de leskaart verlengd worden.
5. kledij
Je bent verplicht een eigen ruiter cap te dragen tijdens de lessen. Een officieel
ruitertenue wordt geadviseerd maar is niet verplicht. Een lange strakke (stretch) broek
en rubberen laarzen kunnen ook.
6. Indeling en verzorging
De paarden worden door de lesgever vooraf verdeeld aan de ruiters die
ingeschreven zijn. De lesgever beslist op welk paard of pony je mag rijden. Voor de les
borstel je jouw paard en krab je de hoeven uit. Beginnende ruiters worden geholpen
met opzadelen. Als je eenmaal het opzadelen onder de knie hebt doe je dit zelf bij
jouw paard. Indien nodig zal er uiteraard hulp geboden worden. Na de les zadel je
jouw paard af, spoel je het bit af en leg je het materiaal op de correct plaats terug.
7. Verzekering
Onze polis bij Ethias waarborgt twee risico’s, burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen. De verzekering komt tussenbeide bij schade aan derden,
biedt een terugbetaling van de medische kosten en voorziet een vaste vergoeding in
geval van overlijden, blijvende invaliditeit en werkongeschiktheid.
Elke deelnemer aan onze lessen is verplicht om zich te verzekeren via deze polis. Dit
kan eenvoudig door jaarlijks 12,00 euro over te schrijven op rekeningnummer BE23
7352 0727 9991 met mededeling “verzekering + naam lesnemer”. Op deze manier ben
je het hele kalenderjaar verzekerd en kan je zorgeloos deelnemen aan onze lessen.
Door het niet-betalen van deze premie stel je zelf verantwoordelijk om een
verzekering af te sluiten voor lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheid tegenover
derden. Dan kan er bijgevolg geen beroep gedaan worden op onze verzekering en
ondersteuning.
Breugelhoeve kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen
tijdens of buiten de lessen.
8. Slotbepaling
Wanneer de lesnemer betaalt voor de eerste digitale leskaart, gaat deze automatisch
akkoord met het reglement.
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