
Algemene Voorwaarden Western Experience 

Volgens de Nederlandse wetgeving is ROKEN VERBODEN in alle publieke ruimtes. Dit 
omvat ook de stallen, inrij- en wedstrijdbak. 

 

Algemeen 
Het showsecretariaat is de avond voor de wedstrijddag geopend van 18.00 tot 20.30 uur. Op 
de showdagen is het showsecretariaat 1 uur voor aanvang van de show geopend. Op het 
showsecretariaat kunt u uitsluitend contant betalen (geen pin/creditcard). Gelieve zo veel 
mogelijk gepast geld mee te nemen. Het inrijden is op de avond voor de wedstrijddag 
mogelijk van 18.00 tot 22.00 uur. Op de showdagen is inrijden mogelijk voor aanvang van de 
show en zal per show worden vastgesteld. Inrijden in de show-arena mag alleen op 
aanwijzing van de Doorman en indien dit binnen het showprogramma past.  
Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden van de Western Experience moet een ruiter 
L1 of L2 klasse rijden. Hier zal op gecontroleerd worden.  

Het showsecretariaat heeft het recht indien er te weinig starts zijn een onderdeel te 
annuleren minimaal 48 uur voor de 1e wedstrijddag.  

Geldig paspoort met vaccinatie gegevens voor influenza. 
In het paspoort moet het transpondernummer vermeld staan. Dit kan er in geprint zijn of het 
kan er met een sticker ingeplakt zijn. Over deze sticker moet dan een stempel van de 
uitgevende instantie geplaatst zijn. Uit de vaccinatiegegevens moet blijken dat het 
paard/pony een basisenting en tijdige jaarlijkse herhalingsentingen heeft gehad. Een 
basisenting bestaat uit twee entingen die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar 
gegeven zijn. Tussen de basisentingen in mag niet gestart worden. Een enting moet 
tenminste 6 dagen voor een wedstrijd gegeven zijn. Een herhalingsenting mag niet meer dan 
precies 1 jaar na de laatste enting gegeven zijn. Als de vaccinatie gegevens voorheen in een 
apart boekje vermeld waren moet de dierenarts in het paspoort voor gebruik in Nederland 
schrijven: "de enthistorie van dit paard/deze pony is correct. Laatste vaccinatie op: (datum 
invullen)". Deze zin moet afgetekend en afgestempeld zijn door de dierenarts. Het boekje is 
niet geldig en heb je dan ook niet meer nodig. (Uitsluitend in FEI-paspoorten voor starts in 
het buitenland moet de regel van de dierenarts in het engels geschreven staan.) Vaccinatie 
vermeldingen moeten voorzien zijn van datum, handtekening dierenarts en (praktijk)stempel. 
Vermeldingen vanaf 1 april 2007 moeten voorzien zijn van een sticker met het batchnummer 
van de enting. 

Veiligheid en verantwoordelijkheden 
Gedurende de show is een hoefsmid aanwezig en een veearts oproepbaar. BHV is 
gedurende de show aanwezig op het showterrein. Wanneer een deelnemer, eigenaar of 
zijn/haar vertegenwoordiger, handelend namens de deelnemer zich schuldig maakt aan 
onsportief gedrag en/of inhumane behandeling van een paard terwijl zij zich op het 
wedstrijdterrein bevinden, kan de showmanager, volgens zijn/haar eigen discretionaire 
bevoegdheid, deze deelnemer uitsluiten van de wedstrijd. Inleggelden worden niet 
teruggegeven. Indien er zaken zijn die niet vooraf zijn vastgelegd beslist het 
showmanagement. De organisatie noch de eigenaar van de accommodatie aanvaarden 
enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van paarden of eigendommen 
van deelnemers, standhouders en/of bezoekers, of voor enig letsel of overlijden van een 
deelnemer, paard of berijder tijdens de gehele duur van de wedstrijd met inbegrip van de 
aankomst op en vertrek van het wedstrijdterrein en directe omgeving. Er zal bewaking 
aanwezig zijn maar waak ook zelf over uw eigendommen. 

Afzeggingen inschrijving 
Bij een afzegging van de gehele inschrijving, minimaal 72 uur voor aanvang van de 
wedstrijd, of zo veel eerder in het geval dat boxen besteld moeten worden, worden 



uitsluitend de administratiekosten doorberekend. Indien de deelnemer niet tijdig geannuleerd 
heeft, dan worden de volledige kosten in rekening gebracht. Bij een afzegging vanwege 
medische gronden van paard of ruiter, dat wil zeggen minimaal 24 uur voor aanvang van de 
wedstrijd, met een geldige reden en dokters- of dierenartsverklaring worden uitsluitend de 
boxhuur en de administratiekosten doorberekend. Indien de deelnemer de bedoelde 
verklaring niet kan overleggen of niet tijdig geannuleerd heeft, dan worden de volledige 
kosten in rekening gebracht. 

De Wedstrijd  
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op tijd binnenkomen in de wedstrijdarena. 
Hou er ook rekening mee dat niet alle uitgeschreven onderdelen uitgevoerd/verreden hoeven 
te worden, bijvoorbeeld omdat er voor die onderdelen geen inschrijvingen zijn. De volgorde 
van de onderdelen bij inschrijving en/of op het programma hoeft niet de volgorde te zijn 
waarin de onderdelen verreden zullen worden. Kleine wijzigingen zijn mogelijk, deze worden 
gecommuniceerd. Het dragen van het startnummer en een cap/westernhoed in de inrij- en 
wedstrijdarena is te allen tijde verplicht. De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor 
te allen tijde dopingcontrole uit te (laten) voeren. Showen met ongeoorloofde uitrusting/tack 
is niet toegestaan en zal uitsluiting van de show tot gevolg hebben, zonder teruggaaf van 
betaalde bedragen voor deelname of boxen. Over de conditie van de showarena inclusief de 
bodem is geen discussie mogelijk. Dit geldt ook voor de inrijbak. 

Boxen 
De boxen worden éénmalig voorzien van bodembedekking. Indien extra bodembedekking 
en/of hooi ter plekke gekocht kan worden staat dit bij de inschrijving aangegeven. Mest mag 
alleen in de daarvoor bestemde mest-container gestort worden. Indien bij de inschrijving 
borg wordt gevraagd voor de boxhuur dan dient voor vertrek de box schoon en/of leeg 
opgeleverd te worden. Na controle van de stalmeester krijgt u een bon waarmee u uw borg 
kunt terugkrijgen op het showsecretariaat (neem uw eigen mestvork etc. mee om wachten te 
voorkomen). Tackboxen alleen mogelijk indien er voldoende boxen zijn. S.v.p. bij de 
inschrijving aangeven indien u naast een stalgenoot wilt staan. 

Camping (indien van toepassing) 
De camping mag alleen betreden worden door campingkaarthouders. De campingkaart dient 
zichtbaar aan de tent of caravan vastgemaakt te worden. Per tent/caravan mag 1 auto op de 
camping geplaatst worden. Stroom mag uitsluitend aangesloten worden aan het aggregaat. 
Het is ten strengste verboden om verlengsnoeren aan elkaar te koppelen om brand en 
schade te voorkomen. Schade die wordt geleden door het aan elkaar koppelen van 
verlengsnoeren wordt verhaald. Tevens is het verboden een eigen aggregaat te gebruiken. 
Indien bij de camping douches en toiletten beschikbaar zijn het verzoek om e.e.a. schoon 
achter te laten. U dient op de laatste wedstrijddag uiterlijk vóór 20:00 uur te vertrekken. 

Door inschrijven verklaart u met deze voorwaarden akkoord te gaan. 


