Stal Zielman
Stal Zielman
Zandwijkallee 7
7722 KD Dalfsen

mobiel Hilde
06-29511334
bankrek.nr NL17 RABO 012.78.25.088
Rabobank Dalfsen

KvKnr05.07.88.09
mobiel Romboud
06-55700913

Shed & Breakfast
Beste pensiongast,
Bedankt voor het stallen van uw paard(en) bij Stal Zielman. Hieronder vindt u onze
bedrijfsinformatie. Wanneer er vragen, opmerkingen of andere zaken zijn willen we hierover graag
met u in overleg. We hopen op een prettige samenwerking.
Tot slot vragen we u onderstaande vragenlijst in te vullen en te ondertekenen.
Met vriendelijke groet,
Romboud en Hilde Zielman

-

-

-

Betaling van het stalgeld dient vooraf per bank of bij aankomst contant te worden voldaan.
Verblijf op het terrein of in de stallen van Stal Zielman is geheel op eigen risico. Stal Zielman
aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren,
vervoermiddelen of anderszins
Stal Zielman is van maandag tot en met zaterdag toegankelijk van 07.00 uur tot 22.00 uur
(i.v.m. bepalingen milieuwet). Op zondag is Stal Zielman tot 13.00 uur toegankelijk, met
uitzondering van het halen en brengen van paarden voor bijvoorbeeld
concoursen/(bos)ritten.
De eigenaar is verantwoordelijk voor de verzorging van het gestalde paard (voeren, strooien,
uitmesten, etc.)
Roken in de stallen is niet toegestaan

Prijzen pensionstalling Shed & Breakfast:
Bij een verblijf vanaf 1 nacht
€ 17,50 per paard per nacht
Bij een verblijf vanaf 2 nachten
€ 15,00 per paard per nacht
Bij een verblijf vanaf 7 nachten/1week € 10,00 per paard per nacht

Prijzen zijn inclusief stalling, strooisel, voeren (brok en hooi, ’s avonds en ’s ochtends) en uitmesten.
Indien u ander voer wenst dan aangeboden wordt, dan zijn de kosten hiervan voor eigen rekening.
Shed & Breakfast Stal Zielman werkt samen met:
Bed and Breakfast ’t Vossendal, Bosrandweg 37 te Dalfsen, www.vossendal.nl
Camping Starnbosch, Sterrebosweg 4, te Dalfsen, www.starnbosch.nl
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Vragenlijst Shed & Breakfast
Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer/mobiel
Mailadres
Naam paard
Afstamming
Levensnummer
Indien u ondertaande vragen allemaal met ‘ja’ kunt beantwoorden, mag u deze lijst ondertekenen.
1 Heeft uw paard inenting Influenza gehad?
2 Heeft uw paard een wormspuit gehad?
3 Kan uw paard rustig bij andere paarden op stal staan (nb. in een aparte box) zonder dat hij door
stalgebreken of andere zaken een risico vormt voor zichzelf of een ander paard?
4 Neemt u bovenstaand bedrijfsregelement van Shed & Breakfast van Stal Zielman in acht?

Voor akkoord, naar waarheid ingevuld:

Plaats:
Datum:

Handtekening:
Naam:

Volg ons op
www.facebook.com/hoefsmederijenstalzielman
www.stalzielman.nl
www.horsetelex.nl profiel: stal Zielman

