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ALGEMENE AFSPRAKEN OPVANG
We proberen zoveel mogelijk vertrouwde dingen voor het dier in huis te nemen, dat betekent:
Dat we dezelfde voeding geven als het dier thuis gewend is. Als eigenaar breng je dus voldoende eigen
voeding mee voor de duur van zijn verblijf bij ons.
Je brengt ook iets vertrouwds mee om te slapen / rusten: slaapt hij thuis in een mandje of bench, of op
een kussen of deken, dan breng je dat mee.
Je brengt enkele speeltjes en knuffels mee waar jouw dier verzot op is. Stel dat jouw dier in het begin
niet op zijn gemak is, dan helpt dit vaak om hem over de streep te trekken.

De dieren die hier worden opgevangen moeten de nodige medische zorgen hebben:
Het dier moet dus al zijn nodige vaccinaties tijdig hebben gekregen.
Graag ook behandeling tegen vlooien, teken, wormen.
Indien het dier medicatie moet krijgen (zowel dagelijkse medicatie als medicatie indien nodig, bv valium
bij epilepsie): breng voldoende medicatie mee voor de duur van zijn verblijf bij ons.
Je brengt het dier zijn paspoort mee en de gegevens van de eigen dierenarts. Stel dat er een situatie
ontstaat waarbij een dierenarts nodig is, dan bellen we altijd eerst naar de eigen dierenarts om te
overleggen. Is de eigen dierenarts bv te ver, dan gaan wij naar de dichtstbijzijnde goede dierenarts. Het
paspoort is nodig om alle medische gegevens bij de hand te hebben.
Indien het dier dringend medische hulp nodig heeft en een dierenarts moet ingeschakeld worden, is dit
op rekening van de eigenaar. Vanzelfsprekend proberen we jou te bereiken en dit eerst te bespreken.

Dieren met gedragsproblemen kunnen opgevangen worden bij ons:
Je moet op voorhand duidelijk aangeven wat de problemen zijn (angst, agressie, andere).
Het dier moet in behandeling zijn (geweest), hetzij bij mij of bij iemand anders.
We bespreken samen op voorhand de problemen en het management dat wij dienen te hanteren om het
dier een zo goed mogelijk verblijf te geven.

Andere afspraken:
We zijn heel flexibel wat brengen en ophalen betreft, we spreken af wat voor jou best past.
Honden in opvang worden niet losgelaten, tenzij in een afgesloten omgeving.
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