
 

Huishoudelijk regelement 

 “De Bosakkerhoeve” 
1) Wie zijn we? Wat doen we?  

De Bosakkerhoeve is een pensionstalling dat opgestart is in 2011 door Kris D’heer. Doordat hij de 
“paardenkriebel” van kleins af aan mee kreeg, besloot hij een warme thuis voor paard en ruiter 
te creëren.   

De naam van de pensionstalling is te danken aan het gebied waarin het gelegen is. De grond 
waarop de paardenstalling zich bevindt,  heet “Bosakker”.  

De Bosakkerhoeve biedt u verschillende mogelijkheden: 

• Uw paard/pony stallen  in ruime boxen ( 5m X 4m)  
• Huren van verzorgpony 
• Uw paard/ pony in kudde plaatsen op grote weide met schuilstal 
• Organiseren van verjaardagsfeestjes 
• Ponylessen (vanaf 5 jaar)  
• Ponykampen in paas- en zomervakantie 
• In orde brengen van verzekering en wedstrijdlicenties 
• Verhuren van binnen en buitenpiste 
• … 

 
2) Lidgeld 

Iedere ruiter/amazone die gebruik maakt van onze 
accommodatie dient lid te zijn bij VLP club                     
“De Bosakkerhoeve”.  Het lidgeld is verschillend voor 
pensionklanten/verzorgers, klanten wiens paard op de 
weide verblijft of externen.  

Het lidgeld moet in het begin van het jaar betaald 
worden samen met de verzekering (zie 2) ). 

Van nieuwe klanten wordt verwacht dat ze dit zo spoedig als mogelijk in orde brengen.  
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Hieronder vindt u een overzicht met de tarieven. 

 

 
3) Verzekering en wedstrijdlicenties 

Het is verplicht om een om de basisverzekering (met eventuele uitbreidingen) lichamelijke 
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid van VLP af te sluiten. Tenzij u verzekerd bent via LRV.  

 

De basisverzekering is ENKEL voor clubactiviteiten (vb. lessen). Het is dus zéér belangrijk om de 
andere verzekeringen (uitbreidingen) te overlopen en te kijken welke het beste bij jou aansluit. 
Hieronder geven we de soorten weer met een korte inhoud.   

Tarieven jaarlijkse lidgeld 
Verzorgpony/ pensionklant € 18/ jaar 
Weide € 28/ jaar 
externe €  38/ jaar 

 Tarieven jaarlijkse verzekering 
BASIS Basisverzekering C € 17/ jaar 

UITBREIDING Uitbreiding I € 15/ jaar 
Verzekering lesgevers L €  80/ jaar 
Verzekering passagiers koets P € 100/ jaar 
Verzekering paarden in buitenland R € 25/ jaar  
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 Wanneer u aan officiële wedstrijden ( HROV, VLP,…) wenst deel te nemen, moet u in het 
bezit zijn van een correcte licentie.  
 Nieuwe leden die nog NOOIT een competitieve licentie hadden 

1. Download het aanvraagdocument op  
www.VLP.be/lidmaatschap/competitieve-licentie 

2. Vul het document in laat het afstempelen door  VLP-club “De Bosakkerhoeve”. 
3. Bezorg het document aan VLP via mail, fax of post. 
4. Betaal de factuur die je van VLP ontvangt  
5. Eens de betaling uitgevoerd is en aan alle voorwaarden is voldaan (bv. brevet), 

wordt de licentie geactiveerd. 
6. Je ontvangt een VLP-lidkaart met je licentienummer en wachtwoord waarmee je 

kan inloggen op www.equibel.be om in te schrijven voor wedstrijden. Je krijgt de 
lidkaart samen met een proefexemplaar van Hippo Revue. 

 Hernieuwingen 
Je licentie vernieuwen moet via www.equibel.be met jouw persoonlijke login.  
Nadat de licentie  geactiveerd is, ontvang je een VLP-lidkaart samen met een 
proefexemplaar van Hippo Revue, mediapartner van VLP. 
 

4) Gebruik van de accommodatie 
 Wat houdt de accommodatie in? 
 Wasplaats 
 Solarium 
 Binnen- en buitenpiste 
 Zadelkamer 

 Gebruik piste: PISTEPLANNER 
1. Surf naar www.bosakkerhoeve.be 
2. Klik op “reserveren binnen- of buitenpiste” 
3. Log in met bestaand account OF klik op “nieuwe gebruiker aanmaken”. GEBRUIK 

CORRECTE GEGEVENS BIJ HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT 

 
4. klik op de kleurcode welke u wilt reserveren en vervolgens  in de kalender op het uur 

dat u wilt reserveren. 

 
5. Controleer uw gegevens en bevestig de reservatie 

OPMERKING: reserveren = aanwezig zijn!  
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 Wie mag gebruik maken van accommodatie? 
• Alle pensionkanten 
• Weideklanten die bijbetalen voor accommodatie 
• verzorgruiters 

 
5) Orde en netheid 

 Mest opruimen 
Het is verplicht de mest in gangen, piste, 
wasplaats, parking,… op te ruimen. Het is 
een kleine moeite maar het heeft een grote 
invloed op de netheid van de 
accommodatie. 
 
Gelieve de mest achteraan op de mesthoop 
te deponeren. “Paardrijden is een sport, 4 
stappen verder en je bent er!” 
 
 Gang 
Gelieve zo veel als mogelijk op te bergen in de zadelkastjes. Het is niet de bedoeling dat 
al het materiaal rondslingert.  
Indien u toch nog materiaal wenst op te bergen, kunt u een 2de kastje huren aan  
€10 / maand.  
 
 Wasplaats 
Gelieve de wasplaats telkens schoon achter te laten. Zo is het voor de volgende fijn.  
 
 

6) Veiligheid 
 
 Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht 

voor iedereen die een paard betreed binnen de 
club. Indien u een veiligheidshelm weigert  te 
dragen is dit op eigen risico en staan wij niet in 
voor de gevolgen.  

 
 Het dragen van een bodyprotector is verplicht 

tijdens springlessen bij kinderen jonger dan 16 
jaar.  

 
 Denk altijd aan eigen veiligheid. Paardrijden is en blijft een risicosport!  

 
 Indien nodig: In onze kantine ligt een verbandkist. Deze staat aangegeven door  
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7) Verloop van de lessen 
 De groepslessen voor de verzorgpaarden en –ruiters verlopen volgens niveau. Er zijn 3 

niveaus: 
• Beginners ( zaterdagnamiddag) 
• Half-gevorderden (zaterdagnamiddag) 
• Gevorderden (woensdagnamiddag)  

De deelnemers worden vooraf ingelicht i.v.m. de groepsverdeling. Indien uw dochter/zoon niet 
aanwezig kan zijn tijdens de les, dient dit min. 24 uur vooraf gemeld te worden.  

 De kostprijs voor  groepslessen bedraagt: 
• € 10 / uur per verzorgruiter 
• € 15 / uur per externe 

 
 De kostprijs voor privélessen bedraagt: 

• € 20 / uur per verzorgruiter 
• € 25 / uur per externe 

De betaling van de lessen gebeurt telkens bij aanvang van de les.  

8) Recht op afbeeldingen en privacy  

Doordat u lid bent van De Bosakkerhoeve geeft U  aan de vereniging de toelating om in het kader van 
de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken. Alsook om die afbeelding te 
gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. 

U  heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op 
elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal 
door het lid worden vergoed. 

9) Milieu 
 Lichten branden niet onnodig 

Wanneer u een ruimte als laatste verlaat, doof dan de lichten.  
 

 Verspil geen onnodig water 
Verspil geen water en draai de kraan goed dicht na gebruik.  
 

 Sluit de deuren  
Sluit alle deuren wanneer u de ruimte verlaat. Dit is dus zeker van belang in de kantine.  
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10) Respect 
 Voor elkaar 
 Voor jouw materiaal 
 Voor de accommodatie 
 Voor jezelf 
11) Contactgegevens  

Indien u vragen hebt of contact wenst op te nemen kan dit altijd via onderstaande gegevens.  

 

 

De Bosakkerhoeve 

Veldekensstraat 215  Zele 9240 

0475/89 48 14 OF 0497/62 80 31 

Info@bosakkerhoeve.be 
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