Mijn huisdier gaat op vakantie naar het pension en ik denk aan..
Het is weer zomervakantie! Een heel groot aantal dieren gaan naar het pension als hun baasje op
vakantie is en eigenlijk vinden ze dat bijna allemaal zelf ook een leuke vakantie!
Uw huisdier gaat naar het pension:
-

-

-

-

-

Reserveer tijdig een plaatsje, in het hoogseizoen zitten vrijwel alle pensions al heel snel vol.
Alle huisdieren moeten als ze naar het pension gaan goed gevaccineerd zijn met de jaarlijkse
vaccinaties. Dit moet minimaal 1-3 weken van te voren gebeuren en de meeste pensions
willen graag dat deze vaccinaties nog minimaal een maand geldig zijn. Let op, dit geld niet
alleen voor honden en katten maar ook voor konijnen.
Uw hond moet minimaal 3 weken voor het pensionbezoek een kennelhoest vaccinatie
krijgen. Deze vaccinatie wordt meestal als neusspray gegeven maar het kan ook als injectie.
Bij een enkel pension is deze vaccinatie niet verplicht, maar dan is hij wel aan te raden.
Uw kat moet bij een enkel pension ook de Bb neusvaccinatie hebben gehad, deze moet
minimaal 3 weken voor het bezoek gegeven worden en wordt bij voorkeur niet tegelijk met
de jaarlijkse vaccinatie gegeven. Informeer naar de eisen van uw kattenpension.
Uw konijn moet in de meeste gevallen halfjaarlijks zijn gevaccineerd tegen VHD2, let op bij
binnen konijnen wordt dat niet altijd standaard halfjaarlijks gedaan.
Het is verstandig om te zorgen dat uw huisdier gechipt is en het chipnummer in het
vaccinatiepaspoort vermeld staat.
Zorg dat uw huisdier beschermd is tegen vlooien (en bij een pension met veel buiten ruimte
ook tegen teken) gedurende het verblijf.
Behandel uw hond tegen wormen ruim voorafgaande aan het pension bezoek en ook binnen
een maand erna.
Heeft uw huisdier een speciaal dieet en medicatie? Informeer tijdig naar de eisen die het
pension daar aan stelt. Geef voldoende mee en informeer het pension duidelijk over de
hoeveelheid en manier van geven.
Geef in het vaccinatiepaspoort of bij de inschrijving duidelijk aan wie uw dierenarts is, voor
het geval er wat gebeurd.
Controleer, zelfs als u al heel vaak bij het pension bent geweest goed het telefoonnummer
waar u tijdens de vakantie op te bereiken bent.
Vergeet niet het vaccinatiepaspoort mee te nemen als u uw huisdier gaat brengen, het
pension is verplicht deze te hebben tijdens het verblijf van uw huisdier.
Informeer tijdig bij het pension welke spullen uw huisdier mee mag nemen, de riem of het
dekentje bijvoorbeeld.
Een fijne vakantie!

