
Beste manegeruiters,         16-03-2020 

 

 

Na de uitspraak van minister Bruins zondagavond 15 maart 2020 zijn wij genoodzaakt om per direct onze 

manegelessen tot 6 april 2020 af te gelasten. Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen en laten ons adviseren 

door onze branchevereniging FNRS en de hippische sportfederatie KNHS. De door hun voorgeschreven 

maatregelen zijn in lijn met voorschriften van de Overheid, het RIVM en NOC*NSF.  

We begrijpen dat deze overheidsmaatregel veel vragen oproept. Onderstaande maatregelen nemen wij op ons 

bedrijf: 

 Geen manegelessen t/m 6 april 2020 

 

 Extra activiteiten die gepland stonden worden geannuleerd 

 

 Uiteraard moeten onze paarden en pony’s nog wel dagelijks verzorgd worden. Met het hele team 

Hippisch Centrum de Achterhoek nemen wij extra voorzorgsmaatregelen en zorgen wij ervoor dat zij 

allemaal goed verzorgd worden en voldoende beweging en aandacht krijgen.  

 
Wij hopen op veel begrip en ondersteuning van u. Door ons samen sterk te maken om verspreiding van het 

virus te voorkomen, hoe eerder iedereen weer kan genieten van onze paarden. Maar op dit moment kunnen 

wij nog niet aangeven wanneer de lessen/activiteiten weer worden hervat. 

Wij waarderen uw betrokkenheid, maar ons bedrijf en onze paarden mogen komende periode ook niet bezocht 

worden. Niemand is welkom tenzij er andere afspraken gemaakt zijn.  

Door deze onzekerheid maken wij ons wel zorgen over het voortbestaan van de manege. Om die reden vragen 
wij u om in deze crisisperiode de lesgelden wel te blijven betalen zodat wij onze paarden kunnen blijven 
verzorgen. Op het moment dat u op onze manege kwam rijden hebben we een lesovereenkomst met elkaar 
gesloten waarin we met u overeengekomen zijn dat het lesgeld verschuldigd blijft bij dit soort calamiteiten 
(artikel 6). Uiteraard staat in dezelfde lesovereenkomst (artikel 2) dat u het recht heeft om op te zeggen. 
 
 
Maar wij willen uiteraard veel liever dat u bij ons blijft paardrijden en ons blijft steunen in deze moeilijke 
periode. 
 

Wij hopen op uw begrip en zijn uiteraard beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden, neem hiervoor 
contact op met Eddie of Alice        
 
Met vriendelijk groet, 
 
Eddie en Alice Sticker 
Hippisch Centrum de Achterhoek 
 
0622742179/ info@hcdeachterhoek.nl 
www.hcdeachterhoek.nl 
 
 
 
 
  


