Gebruikersvoorwaarden Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug – hippische ondernemers
Voor het paardrijden en aangespannen rijden (mennen) op de paardenpaden, die vallen binnen het
Utrechtse Heuvelrug vignet-gebied, is het verplicht om in het bezit te zijn van het Ruitervignet Utrechtse
Heuvelrug. Hiermee mogen ruiters en menners gebruik maken van de paardenpaden op basis van de in
deze regeling genoemde voorwaarden en gedragsregels. Voor particuliere paardeneigenaren gelden
aparte voorwaarden (te vinden in de gebruikersvoorwaarden Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug – ruiters
en menners).
Wat verstaan we onder hippische ondernemers?
• Onder hippische ondernemers verstaan we hippische bedrijven die paarden in hun eigendom
verhuren aan anderen, zoals maneges.
• Hippische ondernemers dienen een Kamer van Koophandel registratie te hebben.
• Pensionstallen waar particuliere paardeneigenaren hun paard stallen, vallen niet onder hippische
ondernemers. Alle particuliere paardeneigenaren moeten een eigen vignet aanschaffen volgens de
‘gebruikersvoorwaarden Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug – ruiters en menners’ en kunnen geen
vignet aanschaffen onder onderstaande voorwaarden. Dit geldt ook wanneer zij hun paard gestald
hebben op een manege of andere hippische onderneming.
Voorwaarden voor het verstrekken van een Ruitervignet
• Iedere hippische onderneming dient in het bezit te zijn van een vignet voor het totaal aantal paarden
dat per keer buiten rijdt. Als er nooit met meer dan 10 paarden (en dus ook 10 ruiters) buiten wordt
gereden, dienen er 10 vignetten aangeschaft te worden. Ongeacht het aantal paarden dat gestald
staat op de hippische onderneming en ongeacht het aantal ruiters dat bij de hippische onderneming
rijdt/lid is.
• De vignetten voor hippische ondernemers staan op de naam van de onderneming en zijn niet
gekoppeld aan de naam van een ruiter of een paard.
• De vignetten voor hippische ondernemers zijn niet overdraagbaar aan particuliere
paardeneigenaren.
• Voor hippische ondernemers die hun paarden (eenmalig) verhuren aan klanten geldt het volgende:
o Een hippische onderneming schaft zelf de vignetten aan en leent deze uit aan hun
klanten. Klanten hoeven dan zelf geen vignet aan te schaffen.
o Een hippische onderneming schaft zelf geen vignetten aan en vraagt hun klanten zelf
een vignet te kopen. Klanten dienen dan een persoonlijk vignet aan te schaffen volgens
de ‘gebruikersvoorwaarden Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug - ruiters en menners’.
• Medewerkers manege/hippische ondernemers: medewerkers van een hippische onderneming die
tijdens hun werk rijden met een paard in eigendom van de hippische onderneming kunnen gebruik
maken van de vignetten voor hippische ondernemers. Wanneer medewerkers van hippische
ondernemingen met hun eigen paard rijden, vallen zij onder de voorwaarden voor ruiters en
menners en dienen zij een persoonlijk vignet te gebruiken. Ook als hun eigen paard gestald is op een
manege of andere hippische onderneming.
• Leaseklanten: ruiters die een paard leasen en hier individueel mee naar buiten gaan, zonder
begeleiding van een medewerker van de hippische onderneming, dienen in het bezit te zijn van een
persoonlijk vignet voor ruiters- en menners. Zij mogen geen gebruik maken van een vignet
geregistreerd op de naam van een hippische onderneming. Ook niet als het paard gestald is op een
manege.
• Pensionklanten: een particuliere paardeneigenaar die met zijn eigen paard rijdt, valt onder de
voorwaarden voor ruiters en menners en dient een persoonlijk vignet aan te schaffen. Hij/zij kan
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geen gebruik maken van een vignet voor hippische ondernemers, ook niet als het paard gestald is op
een manege of andere hippische onderneming.
Het vignetgebied
• Kijk op de website www.ruitervignetuh.nl voor een actueel overzicht van de paardenpaden die
vallen binnen het gebied van het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug.
• De gemeente Soest heeft haar eigen ruitervignet (uitgifte via de Warmbloed Paardenvereniging
Eemland). Met de gemeente Soest is de afspraak gemaakt dat ruiters/menners die in het bezit zijn
van het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug ook binnen het vignetgebied van Soest mogen rijden. Je
hoeft voor Soest dus geen apart vignet aan te schaffen wanneer je in het bezit bent van het
Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug. Het ruitervignet van Soest blijft daarnaast bestaan en geldt alleen
binnen het vignetgebied van Soest.
• Het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug is niet geldig op de paden van:
o Goois Natuurreservaat
o Landgoed Den-Treek Henschoten en het Heihuis
o Landgoed Pijnenburg
Deze gebieden hebben een eigen vignet. Je dient hiervoor desbetreffend vignet aan te schaffen.
Type vignetten en geldigheidsduur
Er worden verschillende vignetten aangeboden:
1. Een ‘regulier’ jaarvignet.
2. Een maandvignet.
3. Een weekvignet.
4. Een dagvignet.
• Een jaarvignet is geldig voor het desbetreffende kalenderjaar en loopt van januari t/m december.
Indien je later in het jaar een jaarvignet aanschaft is deze geldig t/m december van desbetreffend
kalenderjaar. Je betaalt €60,- en krijgt geen korting. Ieder jaarvignet heeft een uniek nummer, te
vinden op je digitale bewijs.
• Een maandvignet en weekvignet zijn geldig vanaf de datum weergeven op het digitale bewijs voor de
geldende periode.
• Een dagvignet kan alleen gebruikt worden op de dag die op het digitale betalingsbewijs als
geldigheidsdatum is vermeld.
Prijsstelling vignetten
• Een regulier jaarvignet wordt uitgegeven tegen betaling van €60,-.
• Een maandvignet wordt uitgegeven tegen betaling van €25,-.
• Een weekvignet wordt uitgegeven tegen betaling van €15,-.
• Een dagvignet wordt uitgegeven tegen betaling van €7,50,-.
De prijsstelling van bovengenoemde vignetten kan jaarlijks worden aangepast
Hoe moet ik het vignet bij me dragen?
• Je dient het jaarvignet, maandvignet, weekvignet en/of dagvignet geprint of op je telefoon te kunnen
tonen wanneer de opsporingsambtenaar je hiernaar vraagt. Je ontvangt geen fysiek vignet.
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Handhaving vignet
• Er zal regelmatig door opsporingsambtenaren gecontroleerd worden op het in het bezit hebben en
het juiste gebruik van een vignet.
• Als de groep ruiters of menners geen vignet bij zich draagt of het vignet onjuist gebruikt kan de
opsporingsambtenaar een boete uitschrijven, indien hij meent niet met een waarschuwing te kunnen
volstaan. Deze boete heeft een wettelijke grondslag in Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht.
• Onder onjuist gebruikt wordt het volgende verstaan:
o Het gebruiken van een vignet van iemand anders.
o Het bezitten van een nagemaakt vignet.
o Het bezitten van een verlopen vignet.
o Het bezit van te weinig vignetten ten opzichte van de groepsgrootte.
o Als een particuliere eigenaar gebruik maakt van een vignet voor hippische ondernemers.
o Als een leaseklant gebruik maakt van een vignet voor hippische ondernemers.
• Indien gevraagd dienen alle ruiters en menners van de groep zich te kunnen identificeren ten
overstaan van een opsporingsambtenaar.
• Indien de groep ruiters en/of menners zich buiten de verplichte paardenpaden begeeft riskeren zij
een boete.
Gedragsregels ruiters en menners
• Van ruiters en menners wordt verwacht dat deze over de benodigde kennis en vaardigheid
beschikken en verantwoord om kunnen gaan met het paard c.q. de aanspanning.
• Ruiters en menners dienen de veiligheid in acht te nemen bij het rijden in het vignetgebied.
• Ruiters en menners zijn te gast in een natuurgebied. Ruiters en menners nemen de zorgplicht in acht
om overlast of schade te voorkomen in het belang van de natuur en de andere bezoekers.
• Ruiters en menners dienen zich niet buiten de aangegeven paardenpaden te begeven. Rijden buiten
deze paden is niet toegestaan.
• Ruiters en menners mogen alleen gebruik maken van de paardenpaden tussen zonsopgang en
zonsondergang.
• Indien de ruiter/menner zich buiten de verplichte paardenpaden begeeft riskeert hij/zij een boete.
• Ruiters en menners worden geacht zich aan de buitencode te houden:
1. Respecteer de natuur
2. Houd je aan de toegangsregels
3. Geef elkaar de ruimte
4. Wees vriendelijk
5. Spreek elkaar aan
Wat kan een ruiter/menner verwachten?
• Ruiters en menners mogen gebruik maken van de paardenpaden die binnen het vignetgebied vallen.
• Ruiters en menners mogen verwachten dat de paardenpaden onderhouden zijn.
• Ruiters en menners mogen verwachten dat de inkomsten uit het vignet gebied bijdragen aan het
beheer en onderhoud van de paardenpaden binnen het vignetgebied.
• Voor meer informatie over het vignet kun je terecht op www.ruitervignetuh.nl.
Aansprakelijkheid en meldingen
• Je dient verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan anderen.
• Te paard het vignetgebied bezoeken gebeurt op eigen risico. De verschillende eigenaren aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongevallen of diefstal van jouw persoonlijke
eigendommen.
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• Voor meldingen met betrekking tot het onderhoud van de paardenpaden of van gevaarlijke situaties
maak je gebruik van het Meldingsformulier Ruitervignet UH. Je melding wordt door het Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug opgepakt en doorgestuurd naar de desbetreffende terreineigenaar.
Openbaarheid van paardenpaden
• Door de aankoop van het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug en het gebruik van de paardenpaden die
onder het vignetgebied vallen, ontstaat geen openbaarheid en geen blijvende
openstellingsverplichting van de opengestelde paardenpaden van deelnemende terreineigenaren.
• Indien je als ruiter en/of menner, die via de aanschaf van het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug
gebruik maakt van de paardenpaden die vallen onder het vignetgebied, het recht van openbaarheid
hebt, zie je daar van af.

4

