
Huishoudelijk reglement Tiliahof bvba 

Artikel 1: Toepassingsgebied 
 
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op eenieder die het domein van Tiliahof gelegen te 
Bruggestraat 306, Ingelmunster betreedt. 
Door het domein te betreden, verklaart men zich akkoord met de inhoud van het (gewijzigde) 
reglement. 
Tiliahof behoudt zich het recht voor om personen die dit reglement niet naleven, al dan niet na 
aanmaning, tijdelijk of definitief de toegang tot het domein te ontzeggen. 

 

Artikel 2: Prijzen 
Zie afzonderlijke prijslijst. 

 

Artikel 3: Openingstijden stallen/rijbanen/domein 
 
Bezoekers/ vol-pension-paarden 

● Maandag:van 09u - 23u 

● Dinsdag:van 09u - 21u 

● Woensdag:van 09u - 23u 

● Donderdag:van 09u - 23u 

● Vrijdag:van 09u - 23u 

● Zaterdag:van 09u - 20u 

● Zondag:van 09u - 23u 

Na deze uren gaan de lichten onherroepelijk uit. Gelieve deze timings te respecteren. 

Artikel 4: Openingstijden cafetaria 

● Maandag:van 18u - 23u 

● Dinsdag: gesloten 

● Woensdag:van 13u - 23u 

● Donderdag:van 18u - 23u 

● Vrijdag:van 17u - 01u 

● Zaterdag:van 11u - 20u 

● Zondag:van 11u - 23u 

Bij evenementen doorlopend open. 

 
Artikel 5: Honden 
 
Honden zijn omwille van de hygiëne en veiligheid niet toegelaten op het hele domein. 

 

Artikel 6: Afval en hygiëne 
 
Alle afval moet gedeponeerd worden in de daartoe voorziene recyclage- en/of afval-bakken, 
volgens het systeem van "selectieve afvalophaling" (glas apart, mest apart, restafval apart, papier 
apart,... ). 
 
Toiletten, wasplaatsen, bindplaatsen, solaria, pistes, paddocks, weiden, opritten, parkings, gangen 



en wandelpaden worden net en rein gehouden en zonodig onmiddellijk opgeruimd. 
 
Er worden geen flesjes, glazen, blikjes, ... meegenomen op daartoe niet voorziene plaatsen zoals 
stallen, gangen, pistes, opritten, wandelpaden, paddocks, weiden,... 
 
Eén ieder is verantwoordelijk voor het opruimen van de door hem/haar zelf en/of zijn/haar paard 
veroorzaakte "vervuiling". 
Mest afval, waar dan ook, wordt onmiddellijk opgeruimd en gedeponeerd in de hiervoor 
overvloedige en overal aanwezige mestbakken. 

 

Artikel 7: Hoeven 
 
Vooraleer de pistes te betreden, moeten de hoeven uitgekrabt worden. 

Alvorens de gang waarnaast zich de stallen bevinden te verlaten met het paard, zal de ruiter alle 
restanten als gevolg van het uitkrabben der hoeven, uit de gang verwijderen. Alvorens deze gang 
terug te betreden, bij het verlaten van de piste, zullen alle hoeven worden gereinigd op de daartoe 
voorziene en bepaalde plaatsen. 
 
Hoeven reinigen in de stal is een alternatief. 

 

Artikel 8: Roken 
 
Roken op het domein is verboden. 
Er is een algemeen en streng rookverbod in alle overdekte en/of afgesloten plaatsen van het 
domein. 

 
Artikel 9: Drugs 
 
Het is strikt verboden drugs (om het even onder welke vorm dan ook) op het domein van Tiliahof 
te brengen, te dealen of zelfs mee te hebben. Bij een inbreuk op deze regel zal u onmiddellijk het 
domein moeten verlaten en wordt u voor altijd en definitief de toegang tot het domein ontzegd. 

Bezit van geneesmiddelen op wedstrijd volledig verboden: 
Algemeen principe: Op wedstrijd heeft u enkel een EHBO-kist met ontsmettingsmiddel nodig - 
medicatie, supplementen en spuiten of injectienaalden horen daar in principe niet thuis. 

Diergeneeskundige handelingen - doping: 
Algemeen principe: Al wat het gebruikelijke verzorgen van het dier te boven gaat, zijn 
diergeneeskundige behandelingen en dus principieel enkel voorbehouden aan dierenartsen.(en 
dus niet aan de eigenaars en/of verzorgers van de dieren ) 

Medicatie thuis of op de manege 
Algemeen principe : Men mag enkel geneesmiddelen bezitten, afgeleverd door een dierenarts of 
een apotheker met een geldig voorschrift. Wil dus zeggen dat er geen enkele spuit of medicatie 
product op de manege (voorbeeld materiaalkastjes) is toegestaan zonder voorschrift van de 
dierenarts of afgeleverd door een dierenarts (dus ook geen ontworming) 

Gevolg gevend aan bovenstaand decreet meldt Tiliahof aan alle mogelijke betrokken partijen dat zij 
de wet wenst toe te passen zoals het hoort. 

Voor alle duidelijkheid laten we jullie weten dat we NIET toestaan (lees: wij verbieden expliciet 
officieel en formeel) dat medicijnen en alle mogelijke toebehoren dewelke niet door een apotheker 



en/of een dierenarts zijn geleverd en of voorgeschreven zijn geweest op de domeinen of in de 
accommodatie van Tiliahof (waar dan ook )aanwezig zijn. 

In geval personeel of bestuurders van Tiliahof medicijnen aantreffen zal het voorschrift of 
afleveringsdocument/factuur kunnen gevraagd worden. 

Indien de klant dit niet kan voorleggen zullen de medicijnen worden verwijderd nadat de eigenaar 
ervan in kennis zal gesteld zijn door het bestuur van Tiliahof. 

In ieder geval wijst Tiliahof met deze alle verantwoordelijkheid dienaangaande af en legt tevens 
met dit schrijven alle mogelijke verantwoordelijkheden bij de klanten dewelke bewust of onbewust 
deze regelgeving niet volledig of gedeeltelijk zouden respecteren. 

Meer uitleg kunnen jullie steeds vinden bij jullie dierenarts /het bestuur van Tiliahof en of op het 
internet (paardenloket enz...). 

 
Artikel 10: Rijbaanregels voor ruiters 
 
Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande 
rijbaanregels te houden. Begrijpt u één of meer regels niet? Uw instructeur of overige 
personeelsleden geven u graag een toelichting. 

● Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan via elke ingangspoort, moet luid worden 
aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd, m.a.w. het in en uit de rijbaan 
gaan moet met de volledige voorzichtigheid gebeuren. 

● Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de 
rijbaan rijden. 

● Op- en uitstijgen liefst op de AC-lijn. 

● Niet stappen of halt houden op de hoefslag. 

● De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren de hoefslag (dus 
rechts houden). 

● Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang. 

● Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren. 

● Bij het wisselen moeten de beide wissels zich steeds in dezelfde richting begeven 

● Westernruiters rijden 2 cirkels dewelke mekaar raken op X (=1 cirkel links van X en 1 cirkel 
rechts van X). 

● Indien western ruiters de piste gebruiken TESAMEN met engelse ruiters dan zullen de 
engelse ruiters de hoefslag en de westernruiters de tweede hoefslag volgen. 

 
Artikel 11: Piste(s) 

● Voor de veiligheid van paard en ruiter en verder alle mogelijke aanwezigen zullen van zodra 
er één ruiter of paard in de piste aanwezig is alle toegangspoorten van de piste moeten 
worden gesloten (uiteraard door de laatst binnen gekomen). 

● Voor de veiligheid van paard en ruiter en verder alle mogelijke aanwezigen zullen van zodra 
er één ruiter of paard in de piste aanwezig is, zich in principe geen personen zonder paard 
(met uitzondering van de lesgever) mogen bevinden en zeker niet op de 
rijrichtingen/rijbanen van de aanwezig zijnde en rijdende ruiters. (Uitgezonderd als een 
trainer tijdens bijvoorbeeld een les dit nuttig zou kunnen achten). 

● Ruiters en paarden hebben aldus totale voorrang op om het even welke aanwezig zijnde 
personen zonder paard (uitgezonderd de trainers-lesgevers natuurlijk). 



● Werkende paarden/ruiters hebben steeds voorrang op niet werkende (vrij loslopende) 
paarden. 
En paarden dewelke aan het lessen zijn hebben steeds voorrang op niet-lessende ruiters in 
de rijbaan. Een eigenaar kan bij een privéles inrijden, op voorwaarde dat maximaal 3 
combinaties in de rijbaan rijden. 

● Het is nogal evident dat tijdens het rijden voorrang MOET worden gegeven aan veiligheid 
hoe dan ook. Geen enkel argument kan afwijkingen op deze regel gefundeerd 
verantwoorden en zal dus nooit worden toegestaan tout court. 

● Gevorderde ruiters geven voorrang aan minder gevorderde ruiters. Tevens is het dan ook 
ergens logisch dat minder gevorderde ruiters (beginnelingen) alle piekmomenten zoveel als 
mogelijk trachten te vermijden. 

● Alle ruiters zijn verplicht om steeds en te allen tijde hun RIJSTIJL aan te passen aan de 
andere en het aantal ruiters in de piste. 
Ruiters die dit niet zouden doen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang door de 
stalhouder de toegang tot de piste ontzegd worden (al dan niet definitief). 

● Ruiters moeten in dezelfde verhoudingen en naar het aantal aanwezig zijnde disciplines in 
de piste respect betonen voor ieders rijdiscipline. 

● In een piste wordt onder geen enkele vorm dan ook gelongeerd. Hiertoe is er de speciaal 
hiervoor gebouwde longeerpiste voorzien. 
Zodat toch zou moeten gebeuren, bvb wegens weersomstandigheden, dan kan dit enkel 
gebeuren mits uitdrukkelijke toestemming van de stalhouder en enkel indien er zich geen 
andere combinaties in de piste bevinden. 

● Indien western ruiters "fencen" ( = vanaf de korte zijde van de piste vertrekken en 
VERSNELLEN -zeer snel tot aan de andere korte zijde van de piste om aldaar een 
sliding-stop (= een glijdende stop waarbij de achterhand van het paard zoveel als mogelijk 
onder het lichaam van het paard komt)) te doen dan kan dit alleen als andere ruiters 
gevraagd worden om even aan de kant te gaan staan (en dat dan ook doen) of tenminste 
dat alle andere op dat ogenblik in de piste aanwezige ruiters met deze vorm van rijden 
verantwoord rekening houden en dus hun toestemming verlenen. 

● Paarden worden enkel "los" gelaten als de verantwoordelijke "permanent" aanwezig is in 
de piste bij zijn/haar paard. Het behoort tot zijn/haar taak en verantwoordelijkheid ervoor 
te zorgen dat het paard zich gedraagt en zorgt ervoor dat het dier niet de kans krijgt om 
spiegels en ramen kapot te doen, te bijten in het hout van de ramen of poorten, putten te 
krabben in de bodem. Het is evident dat paarden enkel kunnen worden losgelaten als geen 
enkele andere persoon of paard zich in de piste bevindt en enkel na toestemming van de 
stalhouder. Uiteraard wordt ook de mest opgeruimd door de verantwoordelijke van het 
paard. 

● Rijden gaat altijd voor andere activiteiten in de bak: 

o Mennen in de bak is niet toegestaan tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het 
bestuur. 

o Het gebruik van hindernismateriaal is toegestaan, mits zelf genomen opgesteld en 
opgeruimd. 

o Tijdens het rijden zijn de gangbare voorrangsregels van kracht. 

● Tijdens het rijden is het dragen van een goedgekeurde rijhelm verplicht, behalve voor de 
westernruiters. 
Niet naleven van deze regel geschiedt op eigen risico. Stalhouder is niet aansprakelijk voor 
letsel aangaande het niet dragen van voornoemde helm. 



● Bij het rijden in de lessen dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met 
gesloten kinband te dragen. Indien U deze niet ophoudt, dan zijn wij genoodzaakt u te 
weigeren. Dit geldt niet voor western ruiters. 

● Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde 
doorlopende zool en een hak, 

o Bij het rijden dienen grote uitstekende sieraden en losse kleding te zijn af- of 
uitgedaan. 

● Het dragen van veiligheidskledij dienaangaande wordt aangeraden. 

● Exclusief gebruik van een rijbaan is i.o.m. stalhouder mogelijk, e.e.a. dient minimaal 48 uur 
van te voren besproken te worden en zal ten minste 24 uur van te voren op het 
publicatieborden of via e-mail bekend gesteld worden. 

Bijvoorbeeld clinics, wedstrijden,… . 

 
 

Tijdens het "vrij rijden voor alle disciplines doch in harmonie" moet iedereen zich aan iedereen 
maar aanpassen en aldus rekening houden met iedereen 

 
 

Niemand (we bedoelen hiermede noch de springruiters noch de western ruiters noch de dressuur 
ruiters noch de lesvolgende leerlingen) MAAR DAN OOK NIEMAND heeft tijdens deze uren 
voorrang op iemand anders. 
Ook volpensionruiters hebben geen voorrang op andere klanten /bezoekers/gebruikers van de 
piste en natuurlijk ook niet omgekeerd. 
De pistes zijn (theoretisch) immers zeven dagen op zeven beschikbaar. Iedereen kan dus vrijwel 
alle dagen zijn sport perfect blijven beoefenen zij het "NIET ALTIJD WANNEER MEN WIL". 
(Weet dat wij er rotsvast van overtuigd zijn dat dit nergens en in geen enkele manege het geval is). 

 

Artikel 12: Stalreglement 
 
Iedere huurder heeft gelijke rechten en plichten. 
Paarden staan op stro. 
De huurder kan geen aanspraak maken op een vaste plaats in de stal. Indien nodig kan het paard 
verplaatst worden naar een andere box. Een en ander natuurlijk in overleg, maar stalhouder heeft 
hierin het laatste woord. 
Huurder verplicht zich om de aanwijzingen van de stalhouder met betrekking tot veiligheid in en 
om de stal, alsmede het bevorderen van de hygiëne te volgen. 
 
Het is de stalhouder toegestaan in acute situaties medische hulp in te schakelen zonder 
vooroverleg met huurder. 
Kosten die door de stalhouder worden gemaakt in verband met deze acute medische verzorging 
zijn voor rekening van de huurder. 
 

Artikel 13: Paddock/Weide 
 
Het is de huurder toegestaan om gedurende de openingsuren: 

● Zijn paard dagelijks in de weide te zetten mits de ondergrond in goede conditie is en in 
overleg met de stalhouder; 



● zijn paard in overleg met stalhouder en overige huurders in één van de paddocks los te 
laten; 

● gebruik te maken van buiten- en binnenrijbaan, tenzij anders vermeld op het 
publicatiebord of in het reserveringsboek in de kantine. 

De weiden: 
 
Uiteraard vraagt het gebruik van deze weiden enkele regelingen/reglementeringen teneinde een 
lang en duurzaam gebruik te kunnen garanderen. 

1. de weiden zijn enkel toegankelijk voor volpension klanten van Tiliahof. 

2. om de weiden niet kapot te laten lopen zullen de weiden bij regenweer NIET mogen 
gebruikt worden. 
Zelfs meerdere dagen na een mogelijke (zware) regenval zullen de weiden afgesloten 
blijven voor paarden. 
Bij twijfel zal enkel het bestuur en/of personeel van Tiliahof hiervoor toelating al dan niet 
kunnen geven. 

3. De paarden worden in principe ’s morgens buitengelaten in groep en ’s avonds terug 
binnengehaald. De eigenaar kan uiteraard op elk moment van de dag zelf zijn paard 
binnenhalen. Hierbij wel steeds goed zorg dragende voor het sluiten van de weide, zodat 
andere dieren niet kunnen ontsnappen. 

4. Indien wenselijk bvb voor sportpaarden, kan op aanvraag weidegang aangeboden worden 
met max 2 paarden samen en max 2u per dag. Hiervoor wordt wel een extra fee 
aangerekend. Dit is wel niet de standaard regeling. Rekening houdende met de natuur van 
het paard als kuddedier, weet dat een paard veel gelukkiger is buiten in gezelschap van 
andere paarden, dan eenzaam en alleen 7 op 7 en 24 u/dag tussen 4 muren. 

5. dat de elektriciteitsdraden ALTIJD en OVERAL verbinding moeten geven lijkt ons toch ook 
normaal (anders zit er geen stroom meer op de volgende weiden). 
Ook bij het VERLATEN van de weiden moeten de draden van de poorten in de daartoe 
voorzien beugels worden bevestigd en niet op de grond achter blijven. 

6. Tiliahof behoudt zich uitdrukkelijk het recht om het even welke personen en/of paarden te 
weigeren zo deze personen zich niet aan de regels / reglementen dienaangaande zouden 
houden. 

7. Paarden die niet ontwormd zijn, worden niet toegelaten op de weiden. Het bewijs hiervan 
moet steeds op eerste verzoek kunnen voorgelegd worden. 

8. Iedere weidegebruiker zal een bepaalde weide toegewezen worden. Gelieve dit te 
respecteren. 

 

Artikel 14: Zadelkast 
 
Elke volpensionruiter krijgt een zadelkast toegewezen. Eigendommen van de klant behoren 
uitsluitend in deze kast te worden opgeborgen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het sluiten 
van de kast. Het is niet toegestaan zaken in de gangen op te slaan of te laten liggen. Alle materialen 
die niet in de kast kunnen opgeborgen worden, dienen door de klant thuis bewaard te worden. De 
stalgangen dienen steeds vrij gehouden te worden. 
 

Artikel 15: Trainers/instructeurs 
 
15.1Trainers/instructeurs van Tiliahof 
 



Tiliahof stelt diverse trainers voor. 
 
Als een paard wordt getraind bij en door Tiliahof dan zal dat enkel en alleen nog kunnen gebeuren 
via inschrijving bij het secretariaat van Tiliahof. Iemand die wenst dat zijn paard wordt getraind, 
gaat als volgt te werk: 

● hij/zij bespreekt met de trainer wat hij/zij wil dat er met zijn/haar paard wordt getraind 
wanneer, hoelang, voor welk doel, enz...; 

● als er dienaangaande een overeenkomst is gevonden neemt hij/zij contact op met 
secretariaat Tiliahof (en niet enkel en alleen met de trainer) en bevestigt de training aan 
secretariaat Tiliahof; 

● de prijs wordt overeengekomen met de trainer. 

● Tiliahof stuurt geen factuur voor de training, enkel het pensiongeld is verschuldigd aan 
Tiliahof. Voor de training wordt er dus betaald aan de trainer zelf. 

Het paard zal minstens 5X per week (in geval de training per week wordt bekeken) en/of 20X per 
maand (ingeval de training per maand wordt bekeken) worden getraind. 
 
De trainingsdata zullen door de trainer dagelijks worden bijgehouden in het trainingsregister 
zodanig dat de klant en Tiliahof steeds kunnen controleren dat het paard minstens 5X per week 
en/of 20X per maand is getraind geweest. 
 
De trainer bepaalt volledig vrij en autonoom wanneer en hoe of volgens welk systeem hij de 
paarden traint. Natuurlijk kan de klant het hier over hebben met de trainer doch hem 
dienaangaande niet bevelen. Ter bewaking en bevordering van de kwaliteit rijdt de trainer het 
paard zelf. In geval er een hulptrainer of andere ruiters aan te pas komen kan dit enkel en alleen 
met uitdrukkelijke toestemming van  Tiliahof en met akkoord van de klant gebeuren. 
 
Een normale trainingssessie duurt één volledig uur (op- en af zadelen door de trainer zelf 
inbegrepen). Het kuisen evenals het op- en afzadelen kan en mag steeds gebeuren door een groom 
al dan niet door de manege, eigenaar of trainer aangesteld. 
 
De klant levert zijn eigen zadeldeken/kopstuk/bandages en stalband voor zijn paard (hygiene/ 
ziektes). Als zadel zal de trainer zijn eigen zadel kunnen/mogen gebruiken. 
 
Indien de trainer om één of andere reden en door zijn eigen toedoen (vb. verlof, ziekte, deelname 
aan wedstrijden) geen 5X per week of 20X per maand het paard heeft getraind, dan zal dit aan de 
hand van het trainingsregister duidelijk worden voor het secretariaat en enkel en alleen als gevolg 
hiervan zo nodig door de trainer een kredietnota worden opgemaakt ten voordele van de klant. 
 
De klant kan ook (als hij dat wenst) maximum één les per week krijgen op het paard die in training 
staat van de trainer die het paard traint. De klant zal hier niet extra voor hoeven te betalen doch 
deze les zal aangerekend worden alsof het paard die dag getraind is geweest. 
 
Als de klant op één of andere dag beslist om zelf zijn paard te berijden is het nogal vanzelfsprekend 
dat dit kan doch zal de trainer diezelfde dag het betreffende paard niet meer rijden wegens risico 
op overbelasting van het paard. Gezien een trainer ook een werkschema heeft kan men in dergelijk 
geval zomaar niet verwachten dat hij het paard alsnog en altijd 5X per week moet gaan rijden. De 
trainer zal TRACHTEN (zo mogelijk) deze verloren dag in te halen maar kan hier niet toe verplicht 
worden. Indien in dergelijke situatie de verloren dag niet kan ingehaald worden, heeft de klant 
geen recht op enige terugbetaling noch kredietnota. 
 



Met dit systeem hopen wij als manege een perfect overzicht te krijgen over welke paarden er in 
training staan, wanneer, hoelang, wie ze traint enz... 
Maar vooral hopen wij met deze onze verantwoordelijkheid te kunnen opnemen tov de klant en de 
trainer door er systematisch te kunnen op toe kijken dat de paarden dan ook effectief en naar 
behoren getraind worden maar ook dat de rekeningen zo correct als mogelijk zullen worden 
opgesteld. 
 
De klant gaat eveneens akkoord dat het trainingsgeld voor de vijfde van elke aanvangsmaand op 
rekening van de trainer gestort is. 
De prijs wordt overeengekomen met de trainer. 
 
Het staat de klant altijd vrij om zijn paard op te laden en om het even waar of om het even bij wie 
zijn paard te laten trainen en of lessen te volgen. 
De trainer zal bij Tiliahof in dienst zijn als volledige zelfstandige. 
 
15.2 Eigen trainers/instructeurs 

Het is de klant toegestaan om gebruik te maken van een eigen instructeur/trainer, doch mits 
uitdrukkelijke goedkeuring van Tiliahof en voor zover de instructeur/trainer alle reglementen van 
Tiliahof respecteert. Dit zal ook enkel mogelijk zijn op bij voorbaat met Tiliahof afgesproken 
tijdstip. Verder zal er 5 eur commissie aangerekend worden aan de instructeur per ruiter per half 
uur. 
 

Artikel 16: Clinics/gemeenschappelijke lessen. 
 
Iedereen die wil participeren aan een clinic, kan zich inschrijven via een inschrijvingsformulier. 
 
Ook de eigenaars van "niet-vol-pension-paarden" zijn welkom echter onder voorbehoud van 
hierna: 
Indien er teveel deelnemers zouden zijn, zal door het organiserende comité voorrang gegeven 
worden aan de eigenaars /ruiters van volpensionpaarden van Tiliahof. 
 
In geval van te veel deelnemers enkel en alleen reeds van volpension paarden/ruiters van Tiliahof 
zullen personen bij voorrang toegang krijgen op paarden. 
(dwz slechts één paard per deelnemer zal worden toegelaten). 
 
In geval van dan nog tè veel kandidaten zal de datum van volgorde van inschrijven bepalend 
zijn/voorrang hebben. 
 
In geval van twee of meerdere inschrijvingen op het zelfde (les)uur zal de volgorde van inschrijven 
weerom bepalend zijn/voorrang hebben. 
 
Een clinic zal ongeveer een hele dag in beslag nemen. 
 
Ook zal er eten en drank voorzien worden (uiteraard te betalen, de exacte prijs wordt de dag van 
de clinic meegedeeld alvorens te bestellen zodat iedereen exact weet hoeveel te betalen voor wat 
precies). Deelnemers moeten bij inschrijving het aantal personen doorgeven voor het middagmaal. 
 
Het is vanzelfsprekend dat de piste binnen deze tijdspanne niet zal kunnen worden gebruikt door 
niet-deelnemers al dan niet volpension-paarden-eigenaars. 
 
Het gebruik van een stal bij Tiliahof kost 20 euro per dag indien er op dat moment stallen vrij zijn 



(uiteraard enkel en alleen bedoeld voor NIET-volpension paarden en of niet-klanten van Tiliahof en 
uiteraard niet verplicht). 
De bedekking voor de stal bestaat uit eerste klasse lang stro. 
Water staat uiteraard constant ter beschikking. 
Hooi en supplementair stro kan steeds besteld en gevraagd worden via de cafetaria. 
Alle te stallen paarden bij Tiliahof moeten het bewijs (medisch boekje of attest dierenarts) 
voorleggen van inenting tegen influenza / tetanus en bij voorkeur rhino. 
Deze maatregel is er ter bescherming van alle op Tiliahof gestalde paarden maar ook ter 
bescherming van alle bezoekers paarden. 
 
Bezoekers die een stal hebben gehuurd, mogen gedurende de algehele aanwezigheid van het 
paard (vanaf aankomst op de manege tot en met zondagavond 20 uur) ten volle en om het even op 
welk ogenblik gebruik maken van: 

● a) de ruime binnen- en buiten pistes van Tiliahof 

● b) de spuit-en wasinstallaties 

● c) de longeerpaddock 

Tiliahof behoudt zich ten allen tijden het recht voor te beslissen om een clinic al dan NIET te laten 
doorgaan, om het even om welke reden dan ook of om bepaalde personen en/of paarden te 
weigeren. 
 

Artikel 17: Smid 
 
Aangezien niet iedereen zich kan vrijmaken als de hoefsmid uw lieveling komt beslaan (om erbij te 
zijn, uit te leggen wat wordt verwacht, te betalen), kan Tiliahof bijstand verlenen met betrekking 
tot onze huissmid. 
 
Niemand is verplicht om op bijstand van de manege beroep te doen maar dan mag ook geen 
inspanning verwacht worden van de manege bijvoorbeeld nog maar om de poort van de manege 
open te doen of betalingen te doen i.p.v. klant. 
 
Iemand die beroep wenst te doen op de bijstand van Tiliahof, kan dit enkel onder naleving van 
volgende voorwaarden: 

● u (en niemand anders dan uzelf) vult uw naam en naam van paard en hoe of wat er moet 
beslaan worden en tegen ongeveer wanneer,… in op de daarvoor voorziene fiche in de 
cafetaria. Die fiches worden regelmatig bezorgd aan de huissmid. 

● onze huissmid heeft beloofd om alle veertien dagen naar Tiliahof te zullen komen (echte 
paardenliefhebbers en kenners van het paardenwereldje weten dat dit een echte 
superluxe voor de klant betekent); 

● na het behandelen van uw paard, laat de smid de rekening achter in de cafetaria, die wordt 
dan door Tialiahof aan de klant overhandigd en die dient dan door de klant binnen de 7 
dagen betaald te worden; 

 
Voor alle duidelijkheid moet de klant weten dat er geen enkele fee (= geld) door de hoefsmid 
aan de manege (of personeel) zal gegeven worden om u deze dienst te bewijzen. 
 

Artikel 18: Chippen van paarden/paspoorten 
 
Chippen van paarden is bij wet verplicht (uitzonderingen niet te na gesproken waar we het hier 
niet gaan over hebben). 



 
Een kopie van het paspoort en het mutatiedocument moet steeds op Tiliahof (= sanitaire 
verantwoordelijke voor uw paard) aanwezig zijn om te allen tijde aan de bevoegde controle 
instanties te kunnen voorleggen. Er wordt dus een zware verantwoordelijkheid gelegd bij de 
pensionstal (zelfs tot één jaar nadat het paard niet meer onder toezicht staat van de sanitaire 
verantwoordelijke). Wij zullen deze verantwoordelijkheid terzake dan ook dragen zoals het hoort 
voor een respectabele pensionstal. 
 
Een huurder/paard die niet in orde is met bovenstaande krijgt geen toegang tot de manege. 

 

Artikel 19: Ontwormingen / inentingen 
 
19.1Ontwormingen 
 
De paarden moeten vier maal per jaar ontwormd worden: 

● Januari 

● April 

● Juli 

● Oktober 

Ontwormen kan gebeuren via de pensionstal (dit zou tot een lagere kostprijs voor elke klant 
moeten leiden). 
 
Iedereen kan en mag zijn eigen paard ook zelf (laten) ontwormen. Doch hij/zij zal wel de nodige en 
officiële bewijzen moeten voorleggen, telkens ten laatste op het einde van de maanden januari, 
april, juli en oktober. 
 
Ingeval we niet over deze bewijzen zouden beschikken zal het ontwormen alsnog via de 
pensionstal gebeuren - op kosten van de klant - om de simpele reden dat elk paard ontwormd 
"moet" zijn! Voor zichzelf maar vooral ook om andere dieren niet mede te besmetten. 

 
19.2 Inentingen 
 
Eenmaal per jaar "moet" een paard worden ingeënt tegen griep en tetanus. 
 
Voor paarden die deelnemen aan officiële wedstrijden moet dit tweemaal per jaar gebeuren. 

● April 

● Oktober 

Voor paarden die niet deelnemen aan officiële wedstrijden slechts éénmaal 

● Oktober 

Diverse deskundigen raden eveneens ten zeerste aan om een paard éénmaal per jaar in te enten 
tegen rhinopneunomie (bronchitis bij paarden). Dit is echter niet verplicht door Tiliahof.  
 
De inentingen kunnen gebeuren via de pensionstal (dit zou tot een lagere kostprijs voor elke klant 
moeten leiden). 
 
Iedereen kan en mag zijn eigen paard ook zelf (laten) intenten. Doch hij/zij zal wel de nodige en 
officiële bewijzen moeten voorleggen, telkens ten laatste op het einde van de maanden april en 
oktober. 



 
Ingeval we niet over deze bewijzen zouden beschikken zal het inenten alsnog via de pensionstal 
gebeuren - op kosten van de klant - om de simpele reden dat elk paard ingeënt "moet" zijn. Voor 
zichzelf maar vooral ook om andere dieren niet mede te besmetten. 

Artikel 20: Gebruik Parkings/in- en uitgangen 
 
Parking voor personenwagen is voorzien aan de voorkant. Gelieve dan ook geen personenwagens 
te parkeren op de parking achteraan, voorbehouden voor vrachtwagens en trailers. Wees zo 
bereidwillig om steeds ook "ordentelijk" te parkeren. Parkeer u exact tussen de aangebrachte 
markeringen of in geval van afwezigheid ervan, zo dicht mogelijk naast elkaar. 
 
Het is niet toegestaan vrachtwagens en trailers te parkeren aan de voorkant. Parking voor trailers 
en vrachtwagens is voorzien aan de zijkant van de grote binnenpiste. Deze is enkel toegankelijk 
mits door te rijden via de achterkant, elk verkeer tussen de cafetaria en de buitenpiste is niet 
toegelaten.  

 

Mensen die komen rijden met paarden die niet bij Tiliahof gestald staan, dienen ook te parkeren 
op de parking voorzien voor vrachtwagens en trailers.  

Deze paarden kunnen opgezadeld worden op de bindplaats naast de grote binnenpiste. De 
bindplaats is enkel bedoeld voor het opzadelen, het is dan ook niet toegestaan paarden daar 
gebonden te laten staan na het rijden. De paarden die aan de bindplaats gebonden worden, dienen 
steeds onder toezicht te staan. Na het rijden dienen deze paarden op de trailer of vrachtwagen 
gezet te worden. Te allen tijde dient mest of ander afval steeds opgeruimd te worden, zowel op de 
parking als de bindplaats en wasplaatsen.  

We vragen deze gebruikers dus om de parking rein en netjes achter te laten (paardenmest en 
restafval van hooi en stro op de mesthoop deponeren; elk ander materiaal hoort NIET thuis op de 
mesthoop). 
 
Het achterlaten/stallen/parkeren van trailers, caravans, mobilhomes, vrachtwagens, 
personenvoertuigen en/of om het even welk ander voertuig, is totaal verboden, behalve mits 
uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van Tiliahof en dan alleen onder voorwaarde van het 
afgeven van alle nodige sleutels teneinde zonodig het voertuig te kunnen verplaatsen. 
 
OPMERKING: 
Onder andere acuut parking te kort (vooral op sommige top dagen) noopt ons volgende redenering 
door te voeren: 
 
Geen enkel voertuig kan /mag nog PERMANENT en of REGELMATIG op het domein (parkings) 
achterblijven tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de uitbating. 
 
Nooit is dit trouwens een (verworven al dan niet) recht geweest, wel een eventuele gunst. 
 
De toestemming mbt bovenstaande zal enkel worden afgeleverd mits: 

1. de uitbating in bezit van de sleutels wordt gesteld (om zo nodig en/of in geval van nood het 
voertuig te kunnen verplaatsen), 

2. wanneer paarden worden geladen en/of gelost (bijvoorbeeld volpension paarden dewelke 
op wedstrijd of tijdelijk naar de weide gaan en/of bezoekers paarden dewelke één of 
andere piste gebruiken/huren), 

3. in geval van wedstrijd of enige andere activiteit op het domein van Tiliahof, 



4. in uitzonderlijke en speciale gevallen te bespreken met de uitbating. 

Het gebruik/afname van water elektriciteit en/of andere faciliteiten (zoals afspuiten en reinigen 
van binnen en/of buiten zijde van trailers en of andere voertuigen) zal in geen enkel geval worden 
toegestaan ook niet tegen eventuele voorgestelde betaling. 
Trouwens een pensionstal is geen beroeps parking/geen beroepswasplaats, geen beroepscamping 
en zeker geen beroeps-vuilnisbelt. 

 

Artikel 21: Gebruik van de piste voor niet op Tiliahof gestalde paarden 
 
Het gebruik van de twee overdekte pistes en de niet-overdekte buitenpiste kost 10 euro per paard 
en /of per keer (=/- 1 uur). 
Dit bedrag moet betaald worden in de bar of indien deze gesloten is aan het personeel van Tiliahof 
VOOR het uitladen van het paard. 
 
U moet geen afspraak maken om te komen rijden. 
Een abonnement kan ook en is zelfs aan te raden wegens goedkoper en minder rompslomp. 

Tarieven: 

40 eur per maand / paard  + 25 eur per 2de, 3e ,… paard binnen hetzelfde gezin (dus vb voor 3 
paarden: 90 eur) 

100 eur per kwartaal / paard + 70 eur per 2e, 3e, … paard binnen hetzelfde gezin (dus vb voor 3 
paarden: 240 eur) 

180 eur per jaar / paard + 90 eur per 2e, 3e,… paard binnen hetzelfde gezin (dus vb voor 3 paarden 
360 eur) 
 
Mocht blijken dat u trainer bent of ambieert dit te worden, dan moet u uw uitdrukkelijke en 
schriftelijke toestemming en akkoord geven om geen enkel op Tiliahof gestald paard te trainen 
(zowel op de pensionstal als buiten de pensionstal) of les te geven zonder uitdrukkelijke 
toestemming van Tiliahof dit teneinde onze eigen trainers te beschermen, te waarderen en te 
helpen. 
 
Vervolgens wensen wij uw aandacht te vestigen op onderstaande maatregelen. 
Deze gaan in met onmiddellijke ingang en zijn niet (meer) vatbaar voor uitzonderingen (wie of wat 
deze uitzonderingen ook maar zouden mogen geweest zijn). 
Eventuele historische en tot hiertoe toegestane scheef gegroeide situaties dienaangaande worden 
met deze dan ook direct hersteld. 
Wij vragen ons clienteel/personeel en de trainers-lesgevers hier op toe te zien en de maatregelen 
te laten respecteren. 
Eventuele misbruiken zijn direct te melden aan de stalhouder persoonlijk. 

1. Na de les of het rijden worden de paarden van onze bezoekers direct in hun trailer of 
vrachtwagen geplaatst en zeker niet (meer) in om het even welke gang van de manege 
(bijvoorbeeld terwijl de ruiter nog een drankje nuttigt). 

2. De wasplaatsen dienen enkel voor het afspoelen of afwassen en niet voor het opzadelen of 
te gebruiken als bindplaats terwijl de ruiter nog even in de cafetaria vertoeft. 

3. Alle paarden dewelke Tiliahof bezoeken moeten verplicht ingeënt zijn tegen griep/tetanus 
(het bewijs hiervan moet door de eigenaar ten allen tijde kunnen worden voorgelegd). 

4. Geen enkele mogelijks leegstaande stal zal mogen gebruikt worden zelfs niet meer voor 
enkele minuten. 



5. Het gebruik van de piste wordt aangekondigd en betaald in de bar / aan het personeel of 
trainers VOOR het paard wordt afgeladen. 

6. Mest wordt uiteraard direct opgeruimd (in de piste, in de wasplaatsen, op de parkings en 
om het even waar dan ook) en in de daartoe voorziene mest bakken gedeponeerd. 

7. Paarden die mogelijke ziekte verschijnselen (om het even welke ziekte) vertonen komen 
niet naar de manege op bezoek. 

Wij hopen met bovenstaande maatregelen zoveel als menselijk en economisch haalbaar mogelijke 
risico's tot een minimum te kunnen reduceren en op zijn minst te mogen stellen dat wij er ons 
bewust van zijn evenals er ook preventief en bewust iets aan (te willen ) doen. 
Tiliahof doet iets voor haar paarden en haar klanten. 
 
Wij wensen u goede ontvangst dezer en hopen op één ieders begrip voornamelijk in het voordeel 
van onze geliefde paarden. 
 
AANGEBODEN DIENSTEN VOOR VERZORGING: Niet op Tiliahof gestalde (vol)pension paarden (incl. 
BTW). 
 
PRIJSLIJST (incl. BTW) VOOR HET GEBRUIK VAN: 
 
(Prijslijst is louter indicatief en kan op elk ogenblik door de stalhouder worden aangepast 
naargelang de noodzaak al dan niet) 

1. Paardenbox ZONDER eten/voer voor het paard 

o (door de eigenaar zelf krachtvoer en hooi te geven) 

o stalbedekking stro 

o wasplaats 

24 uur/per dag € 20 

 

2. Paardenbox MET eten voor het paard (2 x daags) 

o Stalbedekking stro 

o 2 x daags krachtvoer 

o 2 x daags ruwvoer 

o wasplaats 

o infrastructuur en faciliteiten cfr art.4 

24 uur/per dag € 25 

 

3. Wedstrijd- of gelegenheidsbox TIJDENS WEDSTRIJDEN : 
Prijs te bepalen door Tiliahof. 

 

4. Exclusief gebruik infrastructuur en faciliteiten in groep (= afhuren 1 piste) 
Max 2 uur/per dag € 30 eur/uur 

 

Indien u nog meer informatie zou wensen, kan u zich uiteraard steeds richten tot Tiliahof. 

 

Artikel 22: Lessen en trainingen. 
 



Betreft: Informatie over "leren" omgaan en rijden met paarden. 
 
Dank voor uw aandacht en vertrouwen in onze zaak en de paardensport. 
Fijn dat u wilt (western) paard (leren) rijden, ons in ziens geen probleem dat u (on)ervaren zou zijn. 
 
Wij beschikken over zeer ervaren en gemotiveerde lesgevers die u met de beste zorgen zullen 
begeleiden in deze. 
 
Het is goed om te weten dat alle lesgevers opereren op volledige en onafhankelijke basis 
(uitgezonderd de werknemers in loondienst van Tiliahof) alsook onder hun eigen volledige 
verantwoordelijkheid. 
 
Op Tiliahof is het verplicht om een VLP-verzekering te hebben als men wilt deelnemen aan de 
lessen. 
De verplichte basis verzekering omvat een persoonlijke ongevallenverzekering en een verzekering 
voor burgerlijke aansprakelijkheid ("C" verzekering €15, -). 
 
De uitbreiding van deze verzekering (niet verplicht) omvat het individueel beoefenen van de 
paardensport, los van de clubactiviteiten ("C1" verzekering €25, -). 
Voor meer informatie en uitbreiding van deze verzekering: www.vlp.be 
 
De verzekering kan alleen worden afgesloten als u lid bent van Tiliahof. 
Om lid te worden en een VLP-verzekering aan te vragen kunt u onderstaande link downloaden 
invullen en nadien per kerende aan Tiliahof terug bezorgen 
 
+++ Inschrijfformulier VLP-verzekering en lidmaatschap +++ 
 
Gelieve het inschrijfformulier door te mailen naar: 
 
of per post naar: 
Tiliahof bvba 
Bruggestraat 306 
BE-8770 Ingelmunster 
De verzekering wordt afgesloten na ontvangst van het inschrijfformulier en na ontvangst van het 
bedrag van €15, - (Basisverzekering "C") of het bedrag €25, - (uitgebreide verzekering "C1") op 
rekeningnummer IBAN BE                 Tiliahof, onder vermelding van naam deelnemer. 
Na het afsluiten van de VLP-verzekering krijgt u een lidkaartje thuis gestuurd als bewijs van 
inschrijving, tevens zal er u een factuur worden overgemaakt dewelke dient als bewijs van 
verzekering. 
Let op: 
Zonder VLP verzekering mag er niet deel genomen worden aan de lessen.  
 
Wij organiseren enkel 3 verschillende soorten categorieën lessen voor telkens een andere 
doelgroep met elk hun eigen specifieke (les) kenmerken en doelstellingen. 
 
Eerste doelgroep: Lessen "paard rijden" voor beginners  

● Voor kinderen en volwassenen 

● Enkel privaat lessen zijn mogelijk (geen groepslessen). 

● En "tok" of valhelm dragen tijdens de lessen is verplicht (deze kan gratis ter beschikking 
gesteld worden door Tiliahof). 

http://www.vlp.be/
http://www.llyda.com/llydastables/media/pdf/Formular/FormularLessen.pdf


● Afhankelijk van leeftijd, gestalte, de reeds eerder opgedane ervaring en (rij) kennis van de 
ruiter zelf zal een pony of paard en uitrusting voor het paard worden toegewezen. 

● De lesgeefsters zijn: 

o a) Vera Clabeau 

o b) Gwendy Denutte 

● De prijs per uur voor deze lesgeefsters is 20 euro (kan ook per half uur en dan wordt de 
prijs eveneens gehalveerd). 

● Huur pony of paard is 10 euro per uur (kan ook per half uur en dan wordt de prijs eveneens 
gehalveerd). 

Tweede doelgroep: Lessen "paard rijden" voor halfgevorderden - gevorderden. 

● Voor volwassenen en kinderen 

● Zowel privélessen als groepslessen zijn mogelijk. 

● Afhankelijk van leeftijd, gestalte, de reeds eerder opgedane ervaring en (rij) kennis van de 
ruiter zelf zal een pony of paard en uitrusting voor het paard worden toegewezen. 

● De lesgevers zijn: 

o a) Gwendy Denutte 

o b) Vera Clabeau 

● Indien privéles is de prijs per uur voor deze lesgeefster is 20 euro/uur (kan ook per half uur 
en dan wordt de prijs eveneens gehalveerd) 

● Huur pony of paard is 10 euro per uur, kan ook per half uur en dan wordt de prijs eveneens 
gehalveerd. 

 

Derde doelgroep: Lessen in specifieke en/of gespecialiseerde domeinen van het paar rijden en/of 
omgaan met paarden: vb springles, reining, horseball,… 

● Enkel voor gevorderden en/of wedstrijd ruiters. 

● Zowel privaat- als groeps lessen zijn mogelijk. 
Tijdens groepslessen (cfr. +) worden er geen andere ruiters in de piste toegelaten dit voor 
de veiligheid van dieren en mensen. 

● De prijs per uur voor deze lesgevers is verschillend van lesgever tot lesgever alsook 
afhankelijk van het te onderwijzen niveau (exacte prijzen kunnen steeds op voorhand 
worden aangevraagd bij de respectievelijke lesgevers). 

● De lesgevers en hun respectievelijke disciplines zijn: 

1. Jumping 

▪ Jesse Vandemoortele 

2. Western (reining) 

▪ Chris Deneire  

3. Horseball 

▪ Initiatie Steven De Grande 

▪ Training Too X Treme: Robin Cool 


