VOORWAARDEN/REGELS HUISDIEREN
HOND/KAT









Goed opgevoede honden zijn bij ons welkom. Tegen een geringe meerprijs kan je deze
meenemen.
Honden/katten komen niet in de slaapkamers, bedden of op banken of stoelen.
Een hond mag niet alleen in de verblijfsaccommodaties achterblijven indien de hond blaft
als de eigenaar niet thuis is. Dat geeft namelijk veel overlast.
Laat de hond(en) niet in de tuin of op het terrein (erf/weiden) van Hoeve Heide en Wold
hun behoeften doen, ‘ongelukjes’ graag opgeruimen.
Voorkom dat je hond/kat vernielingen aanricht (zowel in huis als tuin) of (geluids)overlast
veroorzaakt.
Op het erf buiten het terras en veld van de vakantiewoning honden aan de lijn houden.
Op ons erf kunnen kippen, onze eigen hond, kat loslopen en de paarden in de paddock.
Houdt hier rekening mee. De veld bij de vakantiewoning is niet afgesloten. Je bent zelf
verantwoordelijk om er voor te zorgen dat jouw hond niet achter onze dieren aan gaat
jagen.
Een eventuele bench op een kleed plaatsen zodat de vloer niet beschadigt. Dat geldt
zowel voor houten als voor tegelvloeren.

PAARD/PONY












Huur paardenbox is inclusief koolzaad(stro) en uitmesten (stal, weide en paddock).
Overdag kan je je paard/pony in een paddock zetten en daarnaast een dagdeel
(maximaal 4 uur) op de weide. De huur is exclusief voer, hooi en verzorging. Buiten en
binnen zetten en voeren die je zelf.
Huur van paddock dag en nacht is inclusief het verwijderen van de mest uit paddock. De
huur is exclusief voer, hooi en verzorging.
Bij huur van paddock dag en nacht kan aanvullend huur van weidegang naar wens
worden afgenomen. Het op en van de weide zetten doe je zelf, evenals het voeren.
Tegen betaling kan hooi worden afgenomen per (kleine) baal.
Inclusief gebruik van buitenrijbak wanneer deze niet door de verhuurder voor les of
coaching gebruikt wordt.
Inclusief gebruik van de zadelkamer/kast voor het opbergen van zadel, hoofdstel en
andere spullen van het paard.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan het paard of voor diefstal,
ongevallen of schade ontstaan op het terrein van Hoeve Heide en Wold.
Het betreden en het gebruik van het terrein/opstallen is geheel op eigen risico.
De eigenaar van het paard is jegens de eigenaar van de stalling én derden aansprakelijk
voor schade veroorzaakt door zijn paard.





Het is vanuit de wet verplicht is dat het paardenpaspoort te alle tijden bij het paard
aanwezig dient te zijn. De eigenaar van de stalling is niet aansprakelijk indien het
paspoort niet aanwezig is en bij controle blijkt dat hier kosten uit voortvloeien. Alle
eventuele kosten die uit een eventuele controle voortvloeien zijn voor rekening van de
eigenaar van het paard.
De verhuurder heeft het recht om, indien noodzakelijk, een dierenarts te laten komen
voor rekening van de huurder.

