DAGOPVANG
Dierenpension “Naarden”
Crèche / Dagopvang voor uw hond;
Een goede dagbesteding voor de
nodige beweging en afleiding.
Veel hondeneigenaren kennen het probleem van
het op werktijden of dagje uit onderbrengen van
de hond. Vaak wordt dit geregeld via familie of
vrienden of buren of wordt gebruik gemaakt van
een uitlaatservice. U kunt uw hond ook, net zoals
de kinderen, overdag onderbrengen in een crèche
c.q. dagopvang.
Hierdoor heeft u een betrouwbaar oppasadres en
heeft uw hond toch een actieve dag gehad. De
kosten zijn vergelijkbaar met die van een
uitlaatservice, maar voor deze prijs krijgt uw dier wel
de complete dagelijkse verzorging, voeding en
aandacht. Tevens kunt u kort van te voren reserveren
en zit u niet vast aan vooraf afgesproken weekdagen
of weekenddagen vast.
Speciaal voor de dagopvang hebben wij een
“10 dagenkaart”. Hiermee krijgt u een korting op de
normale dagprijs. Voor kleine honden kost de kaart
115 euro en voor grote honden 125 euro. Wanneer
de kaart binnen 2 maanden vol is, ontvangt u 10 euro
korting op een nieuwe kaart voor de dagopvang.
Deze kaart is alleen geldig als u uw hond op dezelfde
dag brengt en weer ophaalt. Het voordeel van zo’n
kaart is dat het dagelijks brengen en halen vlotter
verloopt en u niet iedere dag apart afrekent. 

Een aangenaam en goed alternatief
voor uw huisdier bij uw afwezigheid
Veel honden hebben meer afleiding en beweging
nodig dan gemiddeld wordt gegeven. Sommige
honden vertonen door verveling gedrag dat mensen
dat als probleemgedrag ervaren. De ervaring leert
dat, wanneer deze honden een paar keer per week
voor de dagopvang komen, de gedragsproblemen
verleden tijd zijn. Aan het einde van de dag haalt u
een volledig verzorgde hond op die thuis heerlijk aan
uw voeten of in z’n mand gaat liggen.
In het pension krijgen de honden veel aandacht. Ze
hebben een zorgvuldig uitgezocht kennelmaatje,
waarmee ze de dag doorbrengen en daarnaast is er
ieder half uur wel contact met een dierverzorger.
Kortom veel te zien, te spelen en te beleven. Een
echt hondenleven. De aandacht en verzorging van
uw hond verschilt niet van de andere logees, ook het
voer is (indien gewenst) natuurlijk inbegrepen.
Mogelijk is dagopvang een goed alternatief wanneer
u niet in de gelegenheid bent. ■

Overscheenseweg 7
1412 AA Naarden

 035 – 694 33 00
 035 – 695 01 92

info@dierenpension-naarden.nl
www.dierenpension-naarden.nl

Deze folder is een aanvulling op de pensionwijzer

DPN-PA-110101

