Stalreglement PKhorses
1. De pension- en trainingsstal PKhorses is 7/7 bereikbaar voor de eigenaars van hun paarden
en familie. Dit kan telkens gedurende de openingsuren van de stal of op afspraak.
2. Externen zijn enkel toegelaten mits toestemming van de uitbater.
3. Elke eigenaar krijgt een sleutel van het poortje en de code van de grote poort. Dezen zijn
strikt bedoeld voor de eigenaar van het paard dat op pension staat en mogen in geen enkel
geval worden doorgegeven en/ of gekopieerd.
4. In geval van permanent verhuis, moet het sleuteltje worden teruggegeven. Indien dat niet
gebeurt, zullen de kosten van een nieuw slot + aanmaak van voldoende sleutels worden
doorgerekend aan de vertrekkende eigenaar.
5. De grote poort mag enkel kortstondig geopend worden bij vertrek/ aankomst met paard.
6. Eigenaren mogen kortstondig hun wagen op eigen risico parkeren op de parking vooraan het
huis. Alle wagens moeten recht en zo dicht mogelijk worden geplaatst bij andere voertuigen.
7. Een trailer/ paardencamionet mogen op eigen risico en mits bijbetaling op de parking
worden achtergelaten. De uitbater kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld
voor schade aan uw voertuig aangericht door derden.
8. De trailer/ paardencamionet van eigenaren dient te worden verplaatst op vraag van de
uitbater. Dit zal het geval zijn bij activiteiten van de rijschool die een grote parking vereisen.
9. De zadelkamer dient te allen tijde net worden gehouden.
10. De eigenaren die een zadelkast lenen, dienen er zorg voor te dragen. Eventuele reparaties
door wangebruik wordt verhaald op de eigenaar.
11. Alle spullen dienen te allen tijde in een kast bewaard te worden/ opgeborgen te worden in
boxen die op de zadelkast passen.
12. Elke eigenaar voorziet zelf een slot voor zijn/ haar kast.
13. De uitbater kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van, diefstal van en/ of schade
aan de spullen die worden achtergelaten.
14. Zadeldekken/ dekens mogen opgehangen worden aan de daartoe voorziene plaats om te
drogen.
15. Zadeldekken/ dekens moeten (na het drogen) worden opgeborgen in de zadelkast/ box.
16. Het gangpad, de poetsplaats, de gebruikte stal en de piste dienen bij vertrek proper
achtergelaten te worden.
17. De lichten in de stal, piste en aan de hangaar moeten wanneer ze niet nodig zijn worden
uitgeschakeld. Dit wil zeggen dat de stallichten worden uitgeschakeld van zodra je de stal uit
gaat om je paard te halen/ verzorgen/ trainen. De pistelichten worden meteen na het
verlaten van de rijbaan uitgeschakeld.
18. De pistelichten moeten 30 minuten koelen alvorens ze opnieuw aan te zetten.
19. Vuilnis moet steeds in de daartoe behorende vuilbak gedeponeerd worden. Groot vuil
(dozen, potten van supplementen en paardensnoepjes, kapotte emmers…) moet terug
meegenomen worden naar huis.
20. De zadelkamer van de uitbater mag niet worden betreden.
21. Een paard tijdelijk in een van de stallen zetten om hem/ haar te verzorgen kan, mits
voorafgaande toestemming van de uitbater.
22. Korrel en hooi wordt op gepaste tijdstippen voorzien door de uitbater. Zelf hooi/stro geven
kan enkel mits toestemming. Het hooi moet steeds worden vervoerd in een kruiwagen. Alles
wat op de grond terechtkomt, dient meteen opgeruimd te worden.
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Zelf eigen korrel/ muesli/ slobber bijgeven mag enkel op de poetsplaats/ in de stal waar
andere paarden er geen hinder van ondervinden.
Het geven van voeder/ beloningen aan de paarden op de weides in het bijzijn van andere
paarden is streng verboden.
Alle omheiningsdraden dienen na het uithalen en terugbrengen van het paard correct te
worden afgesloten.
Het gangpad en de poetsplaats dienen vrijgemaakt te worden bij voedertijd zodat de
paarden die binnenkomen ongehinderd kunnen passeren.
Eigenaren zijn enkel toegelaten op de weide waar zijn/ haar paard staat. Het betreden van
andere weides en trainingspaddocks is verboden.
De piste is vrij bereikbaar tijdens de openingsuren. Uitzonderingen daarvan worden op
voorhand gemeld via de facebookgroep.
Elke eigenaar gebruikt enkel zijn/ haar eigen spullen.
Voor vertrek moeten alle ruiter- en paardentoebehoren netjes opgeborgen worden op de
daartoe bestemde plaats.
De betaling van het stalgeld (€275) gebeurt telkens de eerste week van de maand.
Stijgingen van kostprijs worden telkens 2 maanden op voorhand gecommuniceerd naar de
eigenaren.
De kosten verbonden aan de verzorging van het paard, zijnde; dierenarts, hoefsmid,
bekapper, osteopaat, massage… zijn steeds ten koste van de eigenaar van het paard.
De paarden in volpension krijgen dagelijks een portie vitaminebrok aangevuld met luzerne en
hooi/ voordroog. Alle supplementen daarop, al dan niet toegediend door de uitbater, zijn ten
koste van de eigenaar van het paard.
Eigenaren die zelf korrel wensen te voorzien, krijgen €20 korting op het stalgeld. Zij dienen
het voer aan te bieden in sluitbare containers. Ze voorzien zelf tijdig nieuwe korrel.
Paarden stallen op PKhorses gebeurt op eigen risico. De uitbater kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor ongelukken met uw paard/ ziekte van het paard. Tenzij de eigenaar kan
aantonen dat het ongeluk/ de ziekte is ontstaan door wanbeleid van de uitbater.
De opzegtermijn bedraagt voor de pensionklant minimum 1 maand (ofwel 30 dagen). Bij het
overschrijden van dit termijn zal een maand stalgeld gevorderd worden van de vertrekkende
pensionklant.
De opzegtermijn voor de staluitbater bedraagt minimum 2 weken. (14 dagen) Het paard
moet binnen deze periode de stal verlaten. Indien dit termijn wordt overschreden wordt een
additionele som van €10 per dag aangerekend bovenop de stallingskosten.
Door het paard te stallen op PKhorses aanvaardt de eigenaar het stalreglement.

