Checklist

Waar uw paard nu gestald staat, heeft u daar ook... 				

JA

een riante stal van 3.00 meter bij 3.50 meter?
voor uw paard een buitenluik, voor licht en vrij zicht?
ventilatie met lichtstraat over de volle lengte van het gebouw?
4 voerbeurten per dag?
een accommodatie die iedere week volledig wordt schoongemaakt?
een binnen- en een buitenbak waar u altijd gebruik van kunt maken?
een pad waar u op eigen terrein een korte buitenrit kunt maken?
een kleedkamer waar u zich comfortabel kunt omkleden?
verwarmde (en schone) toiletgelegenheden en een gezellige kantine?
altijd gelegenheid om te rijden omdat er slechts twee groepslessen zijn?
rookmelders, 24 uurtoezicht van een professional en camerabewaking?
een stalprijs waar de trainingsmolen bij inbegrepen is?
de mogelijkheid om uw eigen instructeur mee te nemen?
weidegang zolang het weer en de wei het toestaat en gelegenheid tot mennen?
televisie, een koffie- en drankautomaat en iedere maand een stalborrel?
solaria en warm water om ook ’s winters uw paard te kunnen wassen?
een drinkwatervoorziening die ’s winters niet bevriest?
een professioneel ingerichte ruimte voor hoefsmid en dierenarts?
de gelegenheid om uw eigen hoefsmit mee te nemen?
een paddock waar u altijd gebruik van kunt maken?
een doorwaadbare plaats met brug en heuvel voor trainingen?
de gelegenheid om met de koetsen/marathonwagens te trainen?
in de herfst en de winter goed begaanbare wegen rond de stallen?
de gelegenheid om rijtuigen overdekt te stallen?
de ruimte om uw auto en uw trailer op verharde ondergrond te parkeren?
automatisch sluitende branddeuren en voldoende gekeurde brandblusmiddelen?
een aparte ruimte voor opzadelen, wassen en poetsen?
een aparte spoelbak voor hoofdstellen en bitten?
een ruime eigen zadelkast van 2 meter bij 80 centimeter?
een invalidentoilet?

Oud Beijerlandse Langeweg 87
3264 LT Nieuw Beijerland
E-mail info@stalmidler.nl
Telefoon 0186 624826
www.stalmidler.nl

Echte paardenliefhebbers
kiezen voor Stal Midler

NEE

