Trainingsparcours Stichting Manege de Luttenberg
12 tot en met 25 maart 2021

Stichting Manege de Luttenberg stelt haar trainingsparcours van 12 tot en met 25 maart
beschikbaar voor de noodzakelijke training van sportpaarden.
Betreft een ruim opgezet parcours in een 65 x 35 baan met een perfect onderhouden
Agterberg bodem. Enkel de hoofdpiste is voor de verhuur beschikbaar.
Parcours wordt per dagdeel of per uur verhuurd, van maandag tot en met vrijdag.
Onder een dagdeel wordt verstaan van 08:00 – 13:00 uur, kosten per dagdeel € 75,00.
Kosten per uur € 20,00.
Bij het reserveren van het trainingsparcours ga je akkoord met onze algemene voorwaarden
en het hieronder vermelde reglement. Gebruik van het parcours is op eigen risico.
Voor reservering en betaling:
Cas Veneberg
WhatsApp: 06 – 42 56 61 40 / info@manegeluttenberg.nl

Stichting Manege de Luttenberg – Looweg 6A 8105 SL Luttenberg

Reglement
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd je aan de gereserveerde tijd: het parcours gelieve niet voor 08:00 uur betreden,
daarnaast dien je het parcours op / voor 13:00 uur te verlaten.
Toegang enkel voor ruiters en noodzakelijke ondersteuning
Breng het parcours na gebruik weer terug in de oorspronkelijke staat
Meet ten aller tijde zelf de afstanden tussen de hindernissen na
Entree manege enkel via achteringang
Gebruik enkel de hoofdpiste
Bij overtreding van het opgestelde (Corona) reglement is het risico op een boete voor de
gebruikers
Houd je aan de huis- en gedragsregels + rijbaanregels, deze zijn op meerdere plekken in de
manege te vinden
Ruim zelf de mest op ..

Bezoekersregistratieplicht
Binnen de accommodatie geldt een registratieplicht voor bezoekers. Het doel hiervan is het in kaart
brengen van bezoekers om zo, bij een eventuele besmetting, deze gegevens te gebruiken voor het
bron en contactonderzoek.
Bij elke ingang bevindt zich een registratiemap, hierin noteer je de gevraagde gegevens.
Mondkapjesplicht
Het aantal besmettingen binnen onze regio is fors. Houd je daarom alsjeblieft aan de bekende
basisafspraken: desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij vertrek, draag een mondkapje
(behalve wanneer je op het paard zit) en houd minimaal 1.5 meter afstand. Doe daarnaast een
gezondheidscheck bij aankomst en blijf thuis bij klachten.
Bij vragen of inlichtingen:
Jan Scholten
Cas Veneberg

– 06 51 50 25 82
– 06 42 56 61 40

Sportieve groet,
Bestuur Stichting Manege De Luttenberg
PSV Luttenberg
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