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VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN  

Lijst versie november 2015 

 

DOCUMENT GEMENGD MANEGE PENSIONSTAL 

Bewijs samenwerking met één of meerdere bedrijfsdierenartsen  
bv. facturen van de dierenarts, een attest van een dierenarts die 
verklaart dat de manegepaarden - en bij gelegenheid ook de 
pensionpaarden - door hem/haar worden opgevolgd,...*  

Vereiste Vereiste Vereiste 

Attest diergeneeskundige handelingen 
Attest van een dierenarts waarin deze verklaart ervan overtuigd te 
zijn dat het bedrijf diergeneeskundige handelingen enkel door een 
gediplomeerd dierenarts laat uitvoeren*  

Vereiste Vereiste Vereiste 

Bewijs correcte vaccinatie    

 maneges en gemengde bedrijven: bv. facturen van de 
dierenarts voor de vaccinatie van de bedrijfspaarden, 
paspoorten van de bedrijfspaarden, attest van een 
dierenarts die verklaart dat de bedrijfspaarden correct 
gevaccineerd worden,...* 

 pensionstallen en gemengde bedrijven: bv. attest van een 
dierenarts die verklaart dat de klantenpaarden correct 
gevaccineerd worden*, paspoorten klantenpaarden, 
factuur van de dierenarts voor de vaccinatie van de 
klantenpaarden... 

Vereiste Vereiste Vereiste 

Bewijs correcte ontworming  

 maneges en gemengde bedrijven: bv. attest van een 
dierenarts die verklaart dat de manegepaarden correct 
ontwormd worden*,ontwormingsschema, 
mestonderzoek, facturen van de dierenarts voor de 
ontworming van de bedrijfspaarden,… 

 pensionstallen en gemengde bedrijven: bv. attest van een 
dierenarts die verklaart dat de pensionpaarden correct 
gevaccineerd worden*, ontwormingsschema, 
mestonderzoek, facturen van de dierenarts voor de 
ontworming van de klantenpaarden,... 

Indicatief Indicatief Indicatief 
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Bewijs tandverzorging van bedrijfspaarden 
bv. attest van een dierenarts die verklaart dat er daadwerkelijk de 
nodige aandacht geschonken wordt aan de tandverzorging van de 
manegepaarden*, facturen van de dierenarts voor de 
tandverzorging van de manegepaarden,... 

Indicatief Indicatief NVT 

Facturen van de hoefsmid Indicatief Indicatief Indicatief 

Paspoorten of kopieën ervan  

 maneges en gemengde bedrijven: paspoorten van alle 
bedrijfspaarden 

 pensionstallen en gemengde bedrijven: kopieën van de 
paspoorten van de paarden van derden 

Vereiste Vereiste Vereiste 

Voederschema Indicatief Indicatief Indicatief 

Positief verslag wateranalyse Indicatief Indicatief Indicatief 

Facturen voor weideonderhoud  
bv. bemesting, kalk, grondonderzoek,… 

Indicatief Indicatief Indicatief 

Individuele contracten met pensionklanten  
+ bijlagen 

Vereiste NVT Vereiste 

Huishoudelijk reglement  Vereiste Vereiste Vereiste 

Prijslijst verrichte diensten  
bv. voor pensionstalling, weidegang, lessen, andere verrichte 
diensten,… 

Vereiste Vereiste Vereiste 

Bewijs van de mogelijkheid voor klanten om buitenritten te maken  
bv. facturen, flyers, prijslijst, info op de website of Facebookpagina,… 

Indicatief Indicatief NVT 

Bewijs mogelijkheid betaling via overschrijving  
bv. bankuitreksels,… 

Indicatief Indicatief Indicatief 

Werkplanning manegepaarden  
minstens 1 week 

Vereiste Vereiste NVT 

Actueel lessenschema 
minstens 1 week 

Vereiste Vereiste NVT 

Lijst lesgevers Vereiste Vereiste NVT 

Uitprint van de brevettenkalender op www.vlpclubs.be Vereiste Vereiste NVT 
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Bewijs organisatie wedstrijden  
bv. de toelating van het FAVV, een evenementenkalender, 
promotiemateriaal, affiches,… 

Vereiste Vereiste NVT 

Bewijs digitale verspreiding actuele informatie  
bv. afgedrukte nieuwsbrieven, info op de website of 
Facebookpagina,… 

Indicatief Indicatief Indicatief 

Bewijs organisatie van initiatieven omtrent sensibilisering en 
vorming  
bv. ter beschikking gesteld educatief materiaal, uitnodigingen, 
aankondigingen, campagnemateriaal, uitprint van de 
brevettenkalender op de www.vlpclubs.be,… 

Indicatief Indicatief Indicatief 

Werkschema toezicht verbruiks- of ontmoetingsruimte Indicatief Indicatief NVT 

De laatst verkregen bouwvergunning Vereiste Vereiste Vereiste 

De verkregen milieuvergunningen Vereiste Vereiste Vereiste 

Bewijs correcte mestbankaangifte  
bv. de recentste aangifte of de bevestiging van de ontvangst van de 
aangifte door de mestbank 

Vereiste Vereiste Vereiste 

Attest sociaal secretariaat  
indien het bedrijf met personeel werkt 

Vereiste Vereiste Vereiste 

Bewijs correcte inschrijving personeel  
bv.  het "overzicht gezondheidstoezicht personeel" (medische 
onderzoeken), de arbeidsongevallenverzekering, de sociale balans, 
loonbrieven, facturen van zelfstandigen,… 

Vereiste Vereiste Vereiste 

Bewijs correcte facturatie  
Enkele facturen voor manege- en/of pensiondiensten of de btw-
listing 

Vereiste Vereiste NVT 

Bewijs correcte verzekering  

 voor burgerlijke aansprakelijkheid (uitbating), 
arbeidsongevallen en brand 

 bv. de laatste factuur, een kwijtschrift of een attest van de 
makelaar/verzekeraar* 

Vereiste Vereiste Vereiste 

Positief keuringsverslag voor de elektriciteitsvoorzieningen 

 niet ouder dan 4 jaar 
 afgeleverd door een hiertoe erkende organisatie 

Vereiste Vereiste Vereiste 
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Evacuatieplan Indicatief Indicatief Indicatief 

Noodplan 
Procedure bij noodsituaties 

Indicatief Indicatief Indicatief 

 

*: Voorbeeldattest beschikbaar op www.vlaamspaardenloket.be/equilabel/hulpmiddelen  
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