Voorwaarden buitenritten

Om jouw veiligheid en die van onze paarden te borgen, hanteren wij de volgende regels:
De buitenrit
-

-

Reserveer minimaal 2 weken van te voren voor weekenden en vakanties;
Onverhoopt verhinderd? Geef dit dan minimaal 48 uur van tevoren door. De buitenrit kan dan kosteloos verzet worden.
De betaling wordt niet naar je teruggeboekt, maar blijft staan voor je nieuwe datum.
Om in de Loonse en Drunense Duinen te mogen rijden, heb je een ruiterpas van Natuurmonumenten nodig. Wij hebben
deze voor al onze eigen paarden. Kom je met een eigen paard of pony, dan kun je bij ons een dag- en jaarvergunning van
Natuur Monumenten aanvragen.
Mocht je de weg kwijt zijn of verwacht je te laat terug te zijn van een buitenrit, bel of app dan naar 06-22394595 om dit
door te geven.
Het is niet toegestaan gedurende de buitenrit van paard te wisselen of aan te leggen bij boscafés.
Bij het betreden en verlaten van het natuurgebied rijd je over een brug. Om te voorkomen dat auto’s op de brug je paard
willen passeren, dien je in het midden van de brug te rijden.
Volg de ruiterroutes. Het is niet toegestaan door heiplanten te rijden.
Passeer andere personen (te voet, op fiets / mountainbike of paard) altijd stapvoets.
Respecteer mountainbikers en let goed op. Het is verboden een mountainbikeroute te betreden.
Gedrag op het witte zand:
o Een paard is geen machine
o Rijd in stap of een stukje in galop door de duinen. Draven is erg zwaar voor de paarden.

Betaling
-

-

-

De kosten zijn € 27,50 per paard per uur én € 27,50 per uur voor eventuele begeleiding.
Voorbeeld: buitenrit met 2 personen + begeleiding = € 82,50 per uur totaal.
Het totaalbedrag moet binnen 2 werkdagen na ontvangst van ons betaalverzoek zijn overgemaakt op rekeningnummer
NL12RABO 0113530676 t.n.v. Maaike’s ADventure Stallen. Pas na ontvangst van dit bedrag is de afspraak bevestigd. Indien
het bedrag niet binnen 2 werkdagen ontvangen is, vervalt de reservering.
In verband met de planning van onze paarden vindt er bij annulering minder dan 48 uur van tevoren geen restitutie van de
betaling en blijft dit bedrag ook niet staan voor een toekomstige buitenrit. Situaties van overmacht vormen hier uiteraard
een uitzondering op.
Indien je zonder begeleiding een buitenrit maakt en je komt te laat terug, dan betaal je voor de tijd die je te laat bent een
dubbel tarief. Hiermee willen we voorkomen dat ruiters langer wegblijven dan vooraf opgegeven. Waarom? Omdat de
gezondheid van onze paarden voorop staat. Wij maken een weekplanning gebaseerd op geboekte buitenritten en lessen.
Wanneer meerdere ruiters te laat terug komen, worden onze paarden teveel belast en dat willen wij niet. Voorbeeld: Je
boekt een rit van 2 uur en je komt pas na 2,5 uur terug. Dan betaal je dus € 82,50 (2 uur regulier tarief van € 27,50 en half
uur dubbel tarief van € 13,75 = € 27,50).

De ruiter
-

-

-

Gewichtslimiet 85 kilo;
Is één (of meer) van de ruiters jonger dan 18 jaar? Dan móet er begeleiding vanuit Maaike’s ADventure Stallen mee. Geef
dit aan tijdens de reservering;
Het dragen van een goedgekeurde cap is verplicht. Je kunt bij ons een cap lenen;
Het dragen van veilig schoeisel is verplicht (rubber laarzen of stevige hooggesloten schoenen met hakje). Wij hebben geen
reserve schoeisel. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan kan de buitenrit dan ook niet doorgaan, vindt geen
restitutie van de betaling en blijft dit bedrag ook niet staan voor een toekomstige buitenrit.
Wees eerlijk over je rijervaring en gewicht. Mochten wij op het moment zelf twijfels hierover hebben, dan behouden wij
ons het recht voor om af te zien van de afspraak óf een afspraak te maken voor een ander moment sámen met een van
onze begeleiders.
Zorg dat je op tijd bent, maar betreedt slechts 30 minuten voor de buitenrit het terrein.
Meld je bij de blokhut op het terrein.

Wij hanteren de voorschriften van de overheid rondom COVID-19.
Wij wensen je een heerlijke buitenrit!
Team ADventure Stallen

