St.-Jan-In-Eremo …../…../……….

Ondergetekende:

Naam: ………………………………………..
Telefoonnr: …………………………………..
Naam deelnemer: ……………………………

verklaart hierbij dat de pony/paard ………………………………………



verzekerd is voor lichamelijk letsel. De burgerlijke aansprakelijkheid is gewaarborgd
via de familiale verzekering.
Ingeënt is tegen tetanus en griep (niet langer dan 1 jaar)
Gelieve het paspoort mee te brengen en voor te leggen aan het personeel.

De pony zal van ……………….tot en met ……………….gestald zijn op het provinciaal
sportcentrum ' De Boerekreek'.
Opmerking:
Een paardenbox huren is niet mogelijk van 7 november tot en met 15 maart.
Prijs per dag

Paardenbox / prijs per dag
1 dag tijdens de week
Meerdere dagen tijdens de week
1dag tijdens het weekend
Meerdere dagen tijdens het weekend

Kruis aan
aub

met
voeding
11 euro
8 euro
13 euro
10 euro

Kruis aan
aub

zonder
voeding
8 euro
5 euro
10 euro
7 euro

Exemplaar in tweevoud opgemaakt.
Voor kennisname,

…………………………………….. (eigenaar pony)

centrumverantwoordelijke

Provinciaal sportcentrum De Boerekreek, Sint-Jansstraat 132, 9982 Sint-Jan-in-Eremo
www.boerekreek.be
09/218.96.71
boerekreek@oost-vlaanderen.be

Beste paardeneigenaars,
Hier een woordje uitleg bij de huur van onze stallen.


De pony's/paarden moeten ingeënt zijn tegen tetanus en griep. Deze inentingen
mogen niet ouder zijn dan 1 jaar en minstens 5 dagen oud. Dit moet aangetoond
worden via paspoort of bewijs van dierenarts. Leg dit voor op de eerste dag van het
kamp of mail het op voorhand door naar jill.de.cokere@oost-vlaanderen.be .
De inenting tegen rhinopneumonie is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.
Voorbeelden van vaccinaties tegen
Griep
Equilis Prequenza
Griep
Proteqflu
Griep
Duvaxyn IE plus T
Rhinopneumonie
Duvaxyn EHV
Griep + Rhinopneumonie
Equilis Resequin



Het paspoort moet op de eerste dag van het kamp voorgelegd worden. Hiervan wordt
er een kopie genomen om te kunnen voorleggen bij eventuele controle van de
centrale gegevensbank. U kunt deze kopij op voorhand mailen naar
jill.de.cokere@oost-vlaanderen.be .



Als stalstrooisel zijn er vlaslemen. Indien u wenst dat uw paard op stro of houtkrullen
staat moet u dit strooisel zelf voorzien.



De boxen worden door personeel van De Boerekreek gemest.



Indien u kiest voor paardenbox met voeding dan is er ruwvoer (hooi of voordroog:
afhankelijk van beschikbaarheid) en krachtvoer voorzien. Er wordt 1,5kg voordroog
per 100 kg lichaamsgewicht en 0,5 kg krachtvoer per 100 kg lichaamsgewicht per
dag ter beschikking gesteld. (Voorbeeld paard van 600kg krijgt 9 kg voordroog en 3
kg krachtvoer) Indien u uw eigen voeder wil geven bent u vrij om dit mee te brengen.
U duidt dan op het formulier "overeenkomst huur stal": zonder voeding aan.



Weidegang is mogelijk tussen 12u en 14u op de weide aan de kreek. De paarden
worden door de eigenaar zelf op de weide gezet en terug gehaald. Indien er
meerdere paarden op de weide lopen en u wilt uw paard gescheiden houden dan zal
er weidedraad en weideprikkers ter beschikking gesteld worden. Ook waterkuipen
kunt u van ons gebruiken. Op andere momenten staat het paard steeds gestald.



Lesgevers die hun paard meebrengen mogen hun paard rijden tussen 17u en 18u of
tijdens de film. Dit twee keer per week en uiteraard in overleg met de kampleider.
Zowel de binnen- als de buitenpiste mogen daarvoor gebruikt worden.

Provinciaal sportcentrum De Boerekreek, Sint-Jansstraat 132, 9982 Sint-Jan-in-Eremo
www.boerekreek.be
09/218.96.71
boerekreek@oost-vlaanderen.be

