
 

 

CORONA-MAATREGELEN: 
Op onze manege gelden de volgende regels: (vanaf 15 oktober ’20) 

 

• Het is voor toeschouwers / ouders niet toegestaan om mee naar binnen te komen en bij de lessen te kijken. (dit geldt 

ook voor privélessen) 

• Bent u nieuwe bezoeker? Maak dan van ten voren een afspraak. 

• Ouders mogen niet helpen opzadelen (personeel vanuit de Prinsenbankhoeve helpt uw kind) 

• Bij de ingang werken wij met een Kiss&Ride. Hier kunt u uw zoon/dochter afzetten en weer ophalen. Wilt u blijven 

wachten? Parkeert u dan zoveel mogelijk aan de buitenkant van het terrein. Uit de auto stappen is helaas niet 

toegestaan. 

Komt u zelf met de auto? Parkeer dan op de parkeerplaats. 

• Op de parkeerplaats mag geen samenscholing gevormd worden.  

• Parkeer uw auto niet langs de openbare weg, zodat de doorgang voor hulpdiensten, de loonwerker en doorgaand 

verkeer ongehinderd gehandhaafd blijft. 

• (Niet)-medische mondkapjes zijn vanaf 13 jaar verplicht op de hele accommodatie uitgezonderd het rijden. 

• De kantine blijft gesloten. 

• Na de les gaat u of uw kind zo snel mogelijk naar huis. 

• Heeft uw kind een privéles? Dan mag u mee naar binnen komen en bij het raam van de kantine de les betalen per 

pin/contant. Daarna vertrekt u weer.  

• Volg de instructies op de posters én van onze medewerkers; 

• Houd overal 1,5 meter afstand: 

– tot elkaar; 

– tot onze medewerkers; 

• Handen desinfecteren bij binnenkomst en wanneer je weer naar huis gaat; 

• Bij binnenkomst graag ook het registratieformulier invullen. 

Kom jij als manege-ruiter en rijdt jij die dag in de les? Dan hoef jij je NIET te registreren. 

Na enkele dagen worden de formulieren vernietigd en niet voor andere doeleinden aangewend. 

• Toeschouwers langs de rijbaan zijn NIET toegestaan. 

 

Wij hopen dat de maatregelen van korte duur zijn en dat u zo spoedig mogelijk de rijkunsten van uw zoon/dochter weer zelf 

kunt komen bekijken. 

• Geef elkaar geen hand; 

• Was regelmatig je handen; 

• Hoest en nies in je elleboog; 

• Gebruik papieren zakdoekjes;  

• Vanaf 13 jaar ben je verplicht een mondkapje te dragen op ons bedrijf; 

• Ben jij, of iemand bij jouw thuis, verkouden of ziek, blijf dan thuis tot je weer 

beter bent; 

• Paardrijden alleen MET handschoenen; 

 

“Alleen samen” kunnen wij werken aan een verdere verspreiding van het Corona-

virus! 

 

Heeft u hierover nog vragen, mail ons dan gerust: manege@prinsenbankhoeve.nl 

 

Dank voor jouw/uw medewerking! 

Team Prinsenbankhoeve 


