
 
Voorwaarden voor deelname aan de activiteiten van de Papendrechtse 
Ruiter Club (PRC), Amberdreef 40 te Papendrecht: 
 
Deelname op eigen risico: 
 
Deelname aan activiteiten die door de PRC worden georganiseerd is op eigen risico. Tevens is de PRC 
niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen. Door deze verklaring te 
ondertekenen kunt u de PRC niet aansprakelijk stellen vooor welke schade in welke vorm en door welke 
oorzaak dan ook ontstaat. Iedere deelnemer dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke 
aansprakelijkheid. 
 
Uitsluiting bij wangedrag: 
 
Bij wangedrag of het niet opvolgen van aanwijzingen van de PRC kan een deelnemer van een activiteit 
worden uitgesloten van verdere deelname van activiteiten zonder teruggave van inschrijfgeld. 
 
Betaling en annulering: 
 
Kinderfeestjes: Betaling kan op de dag van de activiteit plaatsvinden. Betaling kan via pin (voorkeur) of 
contant. Het deelnamebedrag dat is overeengekomen dient ter plaatse te worden gedaan. Om het 
deelnamebedrag vast te stellen moet het aantal opgegeven deelnemers minimaal 3 dagen van te voren 
aan de PRC te worden bevestigd (via mail of telefoon).  
Overige activiteiten: Betaling zoals is gecommuniceerd.  
Alle acitiviteiten: Annuleren van de inschrijving/aanmelding kan kostenloos tot 3 dagen voor de activiteit. 
Daarna zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht ter hoogte van 25% van het 
oorspronkelijke totaalbedrag. 
 
De PRC behoudt zich het recht voor in geval van overmacht of weers-omstandigheden een activiteit te 
annuleren, te wijzigen of te onderbreken. 
 
Toestemming foto’s en andere beeldopnames: 
 
1. Het ondertekenen van deze voorwaarden houdt tevens in dat u toestemming geeft voor het tijdens 

de activiteit maken van foto’s en of andere beeldopnames waarop u of uw kind wordt getoond. 
2. Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere beeldopnames door de 

PRC voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. 
3. Wilt u dat u of uw kind niet op foto’s of video opnames terecht komt dan kunt u schriftelijk bezwaar 

indienen bij het PRC bestuur. 
4. Alle opnames zullen nooit met naam of toenaam online geplaatst worden. 
5. Natuurlijk kunt u zelf voor eigen gebruik foto’s en of video opnames maken. 
 

Datum:    _______________________________ 
 
Naam:    _______________________________ 
 
Vertegenwoordiger van: _______________________________ (naam kind) 
 
 
Handtekening:  _______________________________ 
 
Bijlage: Deelnemerslijst (alleen Kinderfeestjes) 
Bijlage: PRC Huisregels (alle activiteiten) 
 



 

Deelnemerslijst  

Activiteit: Kinderfeestje PRC  

Op naam van:  ____________________________ 

Datum:  ____________________________ 

Deelnemers (voor- en achternaam): 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 

6. ______________________________________________ 

7. ______________________________________________ 

8. ______________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage Deelnemerslijst Kinderfeestjes - Voorwaarden PRC-activiteiten 



 

Huisregels voor ruiters, bezoekers en eigenaren van paarden 
en pony’s 
Ten behoeve van de veiligheid en het plezier in het paardrijden voor ons allen, kent de 
Papendrechtse Ruiterclub een aantal huisregels op haar manege.  

Wanneer u niet bekend bent bij de P.R.C. wordt van u verwacht dat u zich na binnenkomst meldt bij één 
van onze medewerkers of bestuursleden om te informeren naar onze regels en veiligheidsvoorschriften.  

Voor ouders/verzorgers geldt dat u uw kinderen attent maakt op de regels. Deze regels gelden voor 
iedereen.  

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake letsel, schade of vervolgschade ontstaan 
door het betreden van de terreinen, het gebruik maken van de faciliteiten, waaronder mede begrepen de 
omgang met, en het berijden van de paarden en/of pony’s.  

Het PRC terrein is op diverse plaatsen uitgerust met een camera bewakingssysteem, het regelement ligt 
ter inzage achter de bar.  

• De leden, ouders van leden en andere bezoekers dienen de aanwijzingen van de instructeur en of 
stalbeheerder(s), alsmede het bestuur strikt op te volgen.  

• Het is verboden flesjes, glazen en serviesgoed e.d. mee te nemen in de stal of bak.  
• Ruiters en bezoekers dienen zich in de stal en gedurende het bijwonen van de lessen of activiteit rustig 

te gedragen. Wij verzoeken u de rust van de paarden te respecteren en derhalve niet te veel mensen 
mee te nemen naar de stallen.  

• Het is verboden op de bakrand te zitten of te klimmen.  
• Parkeren op het terrein alleen in de vakken. Fietsen dienen in de daarvoor bestemde rekken geplaatst 

te worden 
• Recreanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en 

op- en afzadelen, als dit met toestemming van de instructie of eigenaar gebeurt.  
• Het is verboden om de stal te betreden met open schoenen, teenslippers etc.  
• Het is verboden de stal te betreden met kinderwagens, buggy’s en driewielers.   
• Het open maken van staldeuren is verboden indien u geen deelname neemt aan de lessen of aan 

lessen gerelateerde activiteiten. 
• Het is ten strengste verboden te roken in de kantine, de stallen, de binnenbak, bij de buitenboxen, 

werkplaats, de toiletten en in het algemeen in de nabijheid van hooi, stro of ander brandbaar materiaal.  

Rijbaanregels in het kort … 

• Tijdens het rijden dienen alle ruiters een goed passend veiligheidshoofddeksel met gesloten kinband te 
dragen (met CE-markering en het EN-1384-teken; eventueel te leen bij de PRC). 

• Tijdens het rijden dienen de voeten ruim in de stijgbeugels te zitten.  
• Tijdens het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen eventueel te leen bij de PRC) óf stevige 

schoenen met een gladde, doorlopende zool en hak, gecombineerd met chaps.  
• Tijdens het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.  
• Tijdens het rijden mogen de ruiters géén mobiele telefoon aan hebben staan.  

Bijlage Voorwaarden PRC-activiteiten 


