
Het vakantieadres voor uw huisdier !! 



Landelijk gelegen in het  

Limburgse Nederweert. 
 

Het gehele jaar geopend. 



Als u uw huisdier komt 

brengen meld u zich 

eerst in de 

ontvangstruimte. 

 

Hier worden alle 

gegevens genoteerd  

en gecontroleerd. 



Na het invullen van de 

gegevens brengt u 

samen met een 

medewerker uw huisdier 

naar zijn verblijf. 

  

 

Elke kennel bestaat 

uit een ruime binnen 

en aangrenzende 

buitenkennel. Zo 

kan uw hond zelf 

kiezen waar hij/zij 

gedurende de dag 

wil verblijven. 



Ruime 

binnenkennel 

met ligvlonder 

en eigen 

buitenkennel.  



2 Keer per dag komt uw 

 hond in een groepje of 

alleen op één van de  

15 ruime speelweides. 



Lekker snuffelen, rennen en spelen. 



U mag een plastic mand,dekentje of speeltje meenemen 

 voor het vertrouwde luchtje. 

Maar geen kussens of rieten manden. Eventuele schade wordt  

door ons niet vergoed. 

Wel graag voorzien van naam van uw huisdier. 





. 

De poezen verblijven in groepjes 

in kamers. Ze hebben een grote 

krabpaal,ligplanken en stoelen 

waar ze op kunnen 

 klimmen en klauteren. 

 

Als ze een dieet hebben  

dan komen ze apart in een 

andere kamer of wanneer er 

meerdere poezen zijn met  

hetzelfde voer dan kunnen die 

ook samen verblijven.  

 





Er zijn ook enkele plaatsen voor knaagdieren zoals 

konijnen en cavia’s 

Dat kan met eigen kooi of met een kooi van ons. 

Deze krijgen ook iedere dag vers hooi en groenvoer. 

 

 



Sinds 2000 

erkend door 

 Stichting 

Dierbaar 

Aangesloten 

 bij de 

vakorganisatie 

van Dibevo 



Als u uw huisdier brengt dan worden 

 de entingen gecontroleerd. 

De enting moet binnen het jaar 

herhaald worden. 

Als de entingen niet in orde zijn 

mogen we uw huisdier niet 

 in pension opnemen. 

 

. 

Honden : Cocktail en kennelhoest 

 

Poezen :  Katten-niesziekte                                      



Als uw huisdier medicijnen heeft 

worden die door ons  

ook gegeven. 

Graag de medicijnen met naam 

en gegevens over het gebruik 

meebrengen 



Tijdens het verblijf van uw hond kan deze 

vakkundig gewassen of getrimd worden door onze 

medewerkster  Miranda. 

Voor honden die niet in pension zijn of komen kunt u 

op afspraak laten wassen of trimmen. 



Voor het Scheren 



Na het scheren 



  Wassen –kammen- voetjes knippen                          

( Gehele verzorging ) 



Na de trimbeurt 



Voor het knippen / efileren 



Na het knippen / efileren 



Voor het plukken 



Na het plukken 



U hond kan ook 

gewassen worden op 

afspraak.  

Langharige honden 

worden gewassen, 

geföhnd en 

uitgekamd. 

  



Als u na deze 

rondleiding nog 

vragen heeft kunt u 

met ons contact 

opnemen. 

Zou u graag een 

rondleiding door het 

pension willen dan 

kan dat onder de 

openingstijden. 

 

Mart en Toos Eilers 
0495-632700 


