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1. Het betreden van het complex is voor eigen risico. De gebruiker is te allen 
tijde aansprakelijk voor schade die de vereniging en/of stichting ondervinden. 
Ook als gevolg van het gebruik van deze regeling. 
De gebruiker vrijwaart de vereniging en/of stichting tegen aanspraken ten 
aanzien van iedere schade en/of letsel van persoon of dier.  

2. Vrijrijden op het terrein en in de rijhal is alleen toegestaan voor rijdende leden 
van de Hippische Sportvereniging Heiloo e.o en houders van een geldig  
“winterabonnement”.  

3. Vrijrijders dienen zelf een mobiele telefoon bij zich te hebben zodat in geval 
van nood evt. hulpdiensten te allen tijde kunnen worden opgeroepen 

4. Familie, vrienden en kennissen van leden hebben geen toestemming op het 
terrein van de vereniging met hun paard of pony vrij te rijden of hun paard of 
pony te longeren.  

5. Alle rijdende leden van Hippische Sportvereniging Heiloo e.o. en houders 
van een winterabonnement kunnen tegen betaling van een vergoeding 
vrijrijden.  
De vergoeding voor leden bedraagt €85 per lid per kalenderjaar (vanaf 
2014). 
De vergoeding voor een winterabonnement bedraagt € 120 per vaste periode 
van 3 maanden (vanaf 2019).  
Er wordt geen restitutie verleend indien het vrijrijden tijdens een lopende 
periode wordt opgezegd of bij toepassing van artikel 28 van dit reglement. 
 
Voor het vrijrijden kunnen zij beschikken over een sleutel voor de hal.  
De borg voor deze sleutel bedraagt € 50,--. De sleutel wordt op naam 
uitgegeven.  
Bij beëindiging van het lidmaatschap of winterabonnement is men verplicht 
de sleutel in te leveren. De borg zal daarna via de bank worden teruggestort. 

6. De sleutel is verkrijgbaar via de penningmeester van de Hippische 
Sportvereniging Heiloo e.o. Na ondertekening van de Sleutelverklaring en na 
ontvangst van de borg en de vergoeding wordt de sleutel verstrekt. Aanvraag 
tot huur van de rijhal en/of buitenterrein door niet-leden loopt via de 
penningmeester van de Hippische Sportvereniging Heiloo, 
penningmeester@hsheiloo.nl  

7. Tijdens het vrijrijden is een rijhelm (goedgekeurd volgens EN 1384:2017) 
voor iedere ruiter verplicht. 

8. Kinderen tot en met 13 jaar moeten tijdens het vrijrijden begeleid worden 
door een persoon met een leeftijd van 18 jaar of ouder. Aanbevolen wordt 
om tijdens het vrijrijden altijd met minimaal 2 personen aanwezig te zijn. 

9. Vrijrijden op het buitenterrein mag alleen in de zandbanen. 



 

 
 

Sammerrijhal 
 

Reglement vrijrijden 

Code: ORG-010 

Datum: 12-5-2019 

Revisie:9 

Pagina: 2 van 3 

 

 
Stichting Centauer beheert voor “Hippische Sportvereniging Heiloo e.o.” het terrein aan de Zeeweg 414, 1852 CZ Heiloo 

Kamer van Koophandel Alkmaar, 37108142,   Rabobank Heiloo 33.64.04.581 

10. Vrijrijden op het gras is niet toegestaan. 

11. Het is niet toegestaan paarden en pony's los te laten lopen of los te laten 
springen in de rijhal of op het buitenterrein. 

12. Paarden en pony’s mogen in de paddock worden gezet voor de tijd die nodig 
is om de hal te openen of te sluiten. Na gebruik paddock mest opruimen. 

13. Het is niet toegestaan paarden en pony's te laten rollen in de rijhal. 

14. Longeren is alleen toegestaan op de achterste buiten zandbaan. Longeren is 
dus NIET toegestaan in de rijhal of in de omheinde zandbaan. 

15. Het vrijrijden onder begeleiding van een privé-instructeur is toegestaan onder 
de navolgende voorwaarden:   
 
- maximaal twee instructeurs tegelijk. In onderling overleg wordt besproken 
hoe de verdeling van de rijhal zal worden geregeld. 
 
- andere vrijrijders kunnen niet weggestuurd worden. 

16. Wanneer er verenigingslessen plaatsvinden in de rijhal, kan er geen vrijrijden 
plaatsvinden in de rijhal. 

17. Wanneer er verenigingslessen plaatsvinden op het buitenterrein is vrijrijden 
mogelijk op het buitenterrein, mits de les niet wordt verstoord. De 
aanwijzingen van de instructeur tijdens lesuren dienen altijd te worden 
opgevolgd. 

18. Wanneer de rijhal of het buitenterrein zijn verhuurd aan derden en wanneer 
deze zijn geprepareerd voor een evenement, dan zijn de rijhal en/of het 
buitenterrein niet beschikbaar voor vrijrijden. De tijdstippen hiervoor worden 
meegedeeld per whatsapp in de vrijrijdersgroep. 

19. Wanneer in de binnen- of buitenbanen door meerdere ruiters/menners vrij 
wordt gereden, zijn de officiële rijbaanregels van toepassing. 

20. Bij het gebruiken van hindernismateriaal dient dit materiaal na afloop te 
worden opgeborgen achter het schot in de binnenhal. 

21. Vrijrijden op het terrein/in de rijhal is overdag mogelijk. Hierbij mag geen 
verlichting worden aangedaan. 

22. Bij gebruik van de rijhal verplicht men zich om na gebruik de rijhal weer 
schoon achter te laten, d.w.z. mest opruimen e.d. Hiertoe is een kruiwagen 
en schep aanwezig. Kruiwagen na gebruik, legen in de container 

23. Na het vrijrijden dienen de rijhal en het hek weer op slot gedaan te worden. 
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24. Als u zich niet aan het reglement vrijrijden houdt, kan dit tot gevolg hebben 
dat u van het vrijrijden wordt uitgesloten. 

25. De Stichting Centauer behoudt zich het recht voor het reglement tussentijds 
te kunnen wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd en in de 
hal opgehangen. 

 
 


