Huisregels tijdens Corona

Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding
met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.
1,5 meter afstand dient in acht te worden genomen
Lid worden van Hippisch Centrum Montfort is verplicht (we helpen je hier graag bij)
Volwassenen die gebruik maken van de accommodatie met hun paarden t.b.v. het dierenwelzijn
mogen geen groepen vormen
Ruiters mogen hun paard(en) zelfstandig beweging geven dus geen hulp van een tweede
persoon mits deze persoon ook lid gemaakt wordt van de accommodatie
Reserveren is enkel en alleen mogelijk middels ons boekingssysteem op onze website
www.hcm-montfort.nl
Bij het niet komen opdagen op de dag van uw eigen gemaakte reservering worden de
openstaande kosten in rekening gebracht bij niet 24 uur van tevoren af melden
Er staat elke week een nieuw springparcours voor jullie klaar, wij vragen jullie dan ook netjes
en correct met het materiaal om te gaan
Het kapot springen van balken brengen wij €30 per balk voor in rekening (graag netjes melden)
Dressuur rijden is uitsluitend mogelijk in onze ‘’small piste’’ 30 x 65 m
Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele
terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard.
Mest verwijderen uit de buiten pistes en graag de accommodatie schoon achter laten
Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de
rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het
rijden/instructie bemoeien.
Honden zijn welkom, mits aangelijnd.
Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.

De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de
bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.
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Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.

