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De Blauwe Zaal 
Huishoudelijk reglement 
Gegevens pensionstal 
Pensionstal De Blauwe 
Zaal Blauwezaalhoek 4 
8310 Brugge 
0472 03 00 58 
info@deblauwezaal.be 

Algemeen 
Iedereen die gebruik maakt van de accommodaTe van pension De Blauwe Zaal verklaart zich 
sTlzwijgend akkoord met het huishoudelijk reglement. Zij dienen zich te houden en/of te 
onderwerpen aan de punten hierin opgenomen. 

Werking – club lidmaatschap 
✓ Wie les volgt of zijn paard stalt bij De Blauwe Zaal, dient jaarlijks lidgeld te betalen. 
✓ Lidgeld DBZ kan elk jaar geïndexeerd worden. 
✓ Naast het lidgeld biedt pension De Blauwe Zaal de CI-verzekering aan via 

paardensport Vlaanderen. Dit is de meest uitgebreide verzekering waarbij je zowel 
bij clubacTviteiten als erbuiten voldoende verzekerd bent. 

Prijzen voor lessen 
De prijzen voor lessen vind je terug via de website www.deblauwezaal.be 

Gebruik van accommodatie 
✓ De accommodaTe is toegankelijk van 8u ’s ochtends tot 22u ’s avonds. Als een klant 

van de stal de accommodaTe vroeger of later wil betreden, kan dit enkel na 
afspraak (0472 03 00 58). 

✓ Bij diefstal, misbruik of opze`elijke schade van materiaal of gebouwen zal 
een schadevergoeding gevraagd worden of poliTe gebeld worden. 

✓ Er is camera controle 24u op 24u die gebruikt kan worden bij inbraak of 
andere problemen. 
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Orde en netheid 

We verwachten van al onze leden en externen met enige discipline de orde en netheid op het 
domein te bewaren. Dit betekent: 

✓ In en om het stalgebouw werkt iedereen mee aan orde en netheid. De stalgangen, 
wasplaats, zadelkamer, pistes dienen steeds proper en net achter gelaten te worden. 

✓ Mest dient te worden opgeruimd in de daartoe voorziene plaats! 

✓ Gelieve het stro dat je paard meeneemt uit de stal weer in de stal te vegen. 

✓ Opzadelplaats en/of wasplaats laat je netjes achter (vegen + afval in vuilbak + mest op de 
mesthoop) 

✓ Tijdens lessen zal de lesgever of indien mogelijk de begeleider van de ruiter DIRECT de 
mest opruimen. In elk ander geval is het aan de ruiter om de mest op te ruimen 
Tjdens het rijden. 

✓ Mest die valt onderweg naar de piste, moet opgeruimd worden door de ruiter zelf. 

✓ Bij niet naleving van “het mestruimen” na voldoende verwifgingen volgt een boete van 
€5. Bij discussie kan de Blauwe Zaal aanspraak maken op zijn camerabeelden. 

✓ Afval van hoefsmid dient door de eigenaar op dezelfde manier opgeruimd te worden. 

✓ Dezelfde regels gelden op de parking. Als je uit een vrachtwagen of trailer mest 
verwijdert, breng die dan naar de mesthoop. 

✓ Papiertjes, sigare`enpeuken, verpakkingsmateriaal en dergelijke deponeer je in de 
vuilnisbakken. 

✓ Flesjes uit de bar worden niet mee naar buiten genomen. 

✓ Zadels en toebehoren dienen te worden opgeborgen in zadelkamer of kast. 

✓ Ook in de buitenpiste horen geen snoeppapiertjes, sigare`enpeuken, 
verpakkingsmateriaal of lege blikjes. 

✓ Poetsboxen moeten steeds voor het rijden terug in de kast gezet worden 

Veiligheid 
✓ Alle ruiters, jong of oud, beginner of gevorderd, zijn verplicht een cap te dragen wanneer 

zij op het paard zi`en. Een cap moet voorzien zijn van het keurmerk CE. 

✓ Kinderen t.e.m. 12 jaar zijn verplicht om een bodyprotector te dragen. Kinderen t.e.m. 14 
jaar zijn verplicht een bodyprotector te dragen Tjdens springlessen. 

✓ Het rijden gebeurt in gekende rijkleding. 

✓ Het is verboden te lopen, te spelen en te roepen in en om de stallen. 

✓ Het is verboden om te roken in de stallen of in de piste. 
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Privacy 
✓ Bij pension De Blauwe Zaal waken we over uw gegevens. De verzamelde gegevens zullen 

enkel gebruikt worden met doeleinde de werking van de sportlessen te faciliteren. De 
gegevens zullen nooit worden overgedragen aan derden. 

✓ Het lid geek de toelaTng om in het kader van de acTviteiten aleeldingen van hem/haar te 
maken, alsook om die aleelding te gebruiken ter promoTe van de acTviteiten van de 
vereniging. 

✓ Het lid heek evenwel het recht om, indien er gewichTge redenen voorhanden zijn, deze 
toestemming op elk moment in te trekken. 

Algemene afspraken 
✓ De mensen die gebruik maken van de binnen- of de buitenpiste kennen de 

voorrangsregels. 

✓ De hindernissen die op de buiten of binnen piste staan, mogen gebruikt worden, maar 
deze worden weer op de oorspronkelijke plaats terug gezet. Balken mogen niet op de 
grond blijven liggen. Oude balken worden gebruikt als draf of galop balken op de grond. 

✓ Les heek steeds voorrang. Voor je een piste betreedt vraag je steeds toegang aan de 
aanwezige lesgever. 

✓ De laatste ruiter dook de lichten. 

✓ Na het in- en uitrijden sluit je telkens de toegangspoort. 

✓ Enkel longeren in de longeerpiste. Het is ten strengste verboden te longeren in de pistes. 

✓ Heb respect voor ieders materiaal. Blijf van andermans materiaal af als je daar 
geen toestemming voor hebt. 

✓  Het is verboden om zonder toestemming van de eigenaar bij een paard in de box 
te gaan. 

✓ Gelieve de wasbak bij de stallen niet te gebruiken om troep door te spoelen, gebruik 
hiervoor de vuilnisbak. 

✓ Gebruik de stapmolen volgens de afspraken. 

✓ Als je een hond meebrengt, dient deze aan de lijn gehouden te worden. In de pistes zijn 
honden verboden. 

✓ Laat bij afwezigheid aan ons weten wie je paard Tjdelijk verzorgt. 

✓ Zijn er problemen of vragen, meldt ze dan direct om (meer) ergernis te voorkomen. 

✓ Stappen en halt houden gebeurt niet op de hoefslag als er meerdere ruiters aan het 
werk zijn. Dit kan in het middendeel van de piste. 

✓ In- en uitgang zoveel mogelijk vrijhouden, ‘poort vrij' zeggen alvorens de piste te 
betreden en wachten op het antwoord 'vrij'. Kijk naar elkaar en gun elkaar ruimte. 

✓ Veiligheid primeert. Aandacht voor de beginners. 
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✓ Er dient correct en plichtsbewust omgesprongen te worden met verbruik van water en 
elektriciteit en ander (spring)materiaal. 

✓ Toon respect voor onze medewerkers. 

✓ De Blauwe Zaal heek Olivier La`rez aangesteld als API (Aanspreekpunt Integriteit). Olivier 
is bereikbaar op het nummer 0486 17 90 66.  

• Als ruiter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan jij bij onze API terecht 
met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 
of lichamelijke en seksuele integriteit.  

• Wat is een API? De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste 
aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, 
klacht of andere boodschap heek in verband met grensoverschrijdend gedrag, 
zoals pesten of discriminaTe, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API 
luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen, 
verwijst door wanneer nodig en verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen. 

Stro, hooi en voeder 
✓ Het is verboden om zelf stro, hooi of voeder te nemen zonder toestemming van de 

verantwoordelijken. 
✓ Indien u een hooinet wenst te vullen om uw paard van hooi te voorzien op verplaatsing, is 

dit mogelijk na toestemming van verantwoordelijken. Extra’s zullen aangerekend worden. 

Gezondheid 
✓ Een griep/tetanus en rhino vaccin is voor alle gestalde paarden verplicht om de 6 maanden. 
✓ Wij raden de leden aan hun paarden minstens 4 keer per jaar te ontwormen. 
✓  Wanneer een lid weet heek dat zijn paard een besme`elijke aandoening heek, dient hij/zij 

onmiddellijk iemand van het team in te lichten. Dit teneinde gepaste maatregelen te kunnen 
toepassen. 

Opdrachten aan medewerkers 
✓ Medewerkers mogen uitsluitend orders uitvoeren gegeven door de verantwoordelijken. 
✓ Indien een lid specifieke wensen heek, kan hierop enkel worden ingegaan in overleg met de 

bevoegde personen. 

Verboden toegang 
✓ Leden hebben geen toegang tot de privéruimten. 
✓ Enkel bij hoogdringendheid kan je de bevoegde personen telefonisch bereiken. 
✓ Het is ten strengste verboden de privéwoning ongevraagd te betreden en dit zal ook aanzien 

worden als inbraak. 
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SancGes 
Indien een lid moedwillig of herhaaldelijk de punten opgenomen in het huishoudelijk reglement van 
het pension negeert, zullen gepaste disciplinaire sancTes getroffen worden. Bij het niet naleven van 
bovenstaande punten zal het betrokken lid een eerste maal door iemand van het team worden 
aangesproken. Als bij een tweede maal blijkt dat men moedwillig verder gaat, dan zal de aanmaning 
per aangetekend schrijven gebeuren. Indien dit niet afdoend blijkt te zijn zal de klant ontzegd 
worden van het pension de Blauwe Zaal. 

Heb respect voor de paarden en voor elkaar! Iedere klant verklaart bekend te zijn met dit reglement 
en overeenkomsTg dit reglement te zullen handelen. De betaling van stalgeld of lesgeld komt 
overeen met akkoord van dit reglement. Iedereen die niet overeenkomsTg dit reglement handelt, 
kan hierop aangesproken worden en eventueel worden verwijderd van stal door de pensionhouder.
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