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Hierbij berichten wij u over de ontwikkelingen en nieuwtjes bij Dierenpension Naarden. In deze 
nieuwsbrief vindt u met name nieuws en tips over veranderingen in de organisatie, 
aandachtpunten voor uw dier en andere nieuwtjes. 

 
 
Dagpension/Crèche 
 
Veel hondeneigenaren kennen het 
probleem van het op werktijden 
onderbrengen van kinderen of de hond. 
Vaak wordt dit geregeld via 
familie/vrienden/buren of wordt gebruik 
gemaakt van een uitlaatservice. Ook 
kunt u uw hond, net zoals de kinderen, 
overdag onderbrengen in een crèche c.q. 
dagpension.  
Hierdoor heeft u een betrouwbaar 
oppasadres en heeft uw hond toch een 
actieve dag gehad. Voor dagpension 
kunt u tussen 8:00 uur tot 18:00 uur 
terecht voor brengen en halen. De 
kosten zijn gering hoger dan een 
uitlaatservice, maar voor deze prijs 
krijgt u wel de complete dagelijkse 
verzorging inclusief voeding. ► 
 
 
Puppies in het pension 
Puppies/jonge honden nemen wij aan 
vanaf ongeveer 16 weken (14 dagen na 
de laatste puppy-entingen). Dit is 
tevens van toepassing bij kittens. Het is 
belangrijk dat een puppy in een 
vertrouwde omgeving de enting in het 
lichaam verwerkt en voldoende 
bescherming tegen ziekteverwekkers 
opbouwt. Ook voor de opvoeding en 
socialisatie is regelmaat en een 
vertrouwde omgeving belangrijk. Na de 
16 weken is verdere gewenning aan de 
grote wereld, zoals een hondenclub of 
een pension een goed onderdeel van de 
verdere opvoeding.   ■ 
 
 
Entingen van konijnen 
Voor klanten met een hond of kat 
bieden wij ook de gelegenheid om 
vogels of knaagdieren bij ons onder te 
brengen. Dus als u voor uw andere 
huisdieren een goed vakantie-adres 
zoekt, is dat bij ons ook mogelijk. Wel 
raden wij u aan om uw konijn in te 
laten enten voor RDH/VDS en 
Myxomatose.    ■ 
 

Speciaal voor dagpension klanten 
hebben wij een 10-dagenkaart. Hierbij 
krijgt u € 1,50 korting op de normale 
dagprijs. Voor kleine honden (<50 cm) 
kost de kaart € 100,- en voor grote 
honden (>50 cm) € 110,-. Deze korting is 
alleen geldig als u uw hond op dezelfde 
dag brengt en ophaalt. Het voordeel 
van zo’n kaart is dat het dagelijks 
brengen en halen vlotter verloopt, 
omdat u niet iedere dag apart afrekent. 
De aandacht en verzorging van uw 
hond verschilt niet van de andere 
logees, ook het voer is natuurlijk 
inbegrepen. Mogelijk is dagpension een 
goed alternatief voor die ene of 
meerdere dagen in de week, waarop u 
geen oppas heeft.   ■ 
 
 

 
Medicijnen & Dieetvoer 
Mocht het zo zijn dat uw dier 
medicijnen of dieetvoer nodig heeft (op 
voorschrift van de dierenarts), 
verzoeken wij om dit niet in afgepaste 
hoeveelheid (dagporties) mee te geven. 
Vaak is het zo dat een hond hier 
actiever is dan thuis en iets meer voer 
nodig heeft. Om te voorkomen dat uw 
hond afvalt of we aan het eind van de 
periode tekortkomen, is het prettig als 
wij ruim voldoende in huis hebben. Het 
kan ook voorkomen dat u onverhoopt 
een dag langer wegblijft dan gepland en 
ook dan willen wij uw hond optimaal 
kunnen verzorgen.   ■ 
 

 
 
Verzorging uitgelicht: het 
verzorgen van ogen en oren 
We merken geregeld dat klanten zich 
afvragen wat de activiteiten zijn binnen 
ons pension. Daarom lichten wij 
specifieke activiteiten uit binnen de 
dagelijkse werkzaamheden die wij 7 
dagen per week en 365 dagen per jaar 
uitvoeren. Mocht u inhoudelijke vragen 
hierover hebben, kunt u deze altijd aan 
ons stellen. Wij staan u graag te woord.  
Binnen de dagelijkse verzorging 
worden naast huid en vacht ook de 
ogen en oren van uw hond of kat 
nagekeken en eventueel schoongemaakt 
of behandeld. Tijdens deze verzorging 
krijgt uw hond of kat tevens 
persoonlijke aandacht. Indien nodig, 
knippen we de nagels en behandelen 
wij uw dier tegen oormijt, vlooien of 
wormen. De kosten voor extra 
medicijnen/hulpmiddelen, zoals 
vlooienmiddel of wormenkuur zullen in 
rekening worden gebracht. Ogen en 
oren hebben altijd aandacht nodig en 
moeten ook thuis of via uw dierenarts 
regelmatig worden gecontroleerd.  
Wij zijn altijd bereid om u vrijblijvend 
te adviseren of toe te lichten hoe u dit 
ook thuis het beste kunt doen. Wij 
raden u aan om uw dier(en) minimaal 2 
keer per jaar te ontwormen. Echter 
dient dit wel ruim 3 weken voor het 
pensionverblijf te worden gedaan i.v.m 
uitscheiding.  ■ 
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Dierenpension Naarden is voor de 
weekenden en schoolvakanties in 
2006 op zoek naar enthousiaste  
 
Vakantie & Weekend Hulpen 
 
Als vakantiekracht werk je mee in alle 
facetten van de verzorging van onze 
vakantiegasten. Dit gebeurt 7 dagen 
per week. In de vakanties werk je 
halve dagen in de ochtend (8:00 - 
13:00) of in de middags (13:00 - 
18:00) en in het weekend 2 halve of 1 
hele dag. Ben je 16 jaar of ouder; 
werk je graag met dieren? Bel dan 
met Dierenpension Naarden: 035 - 
6943300 en vraag naar Josien (tussen 
9:00 en 17:00 uur). 

Schoolvakanties 2006 
 
Zoals het merendeel van onze klanten weet, is het belangrijk om voor de 
schoolvakanties tijdig een plekje te reserveren voor uw huisdier(en). Daarom 
geven wij u een overzicht van de schoolvakanties in de regio’s midden en noord. 
 
Voorjaarsvakantie:  zaterdag 18 februari t/m zondag 26 februari 
Meivakantie:  zaterdag 29 april t/m zondag 7 mei 
Zomervakantie: zaterdag 8 juli t/m zondag 3 september (regio midden 

begint een week eerder en eindigt een week eerder) 
Herfstvakantie:   zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober 
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Inentingbeleid. 
Sinds 2005 heeft Dierenpension Naarden 
haar entingbeleid aangepast en wordt 
het beleid strikt nageleefd. Tot onze 
tevredenheid heeft dit tot meer 
duidelijkheid geleid en is het aantal 
weigeringen gereduceerd tot bijna nul.  
Tegenwoordig is het zo dat een dier –
naast de jaarlijkse verplichte inenting - 
maar 1 keer per jaar geënt hoeft te 
worden voor kennelhoest (hond) of 
niesziekte (kat), mits deze enting is 
gegeven in het voorjaar (april/mei). De 
reden hiervoor is dat we in de drukkere 
periode (april - oktober) het beste 
gedeelte van de inenting hebben, 
waardoor uw dier het best beschermd 
is. Voordeel hiervan is dat, mits goed 
getimed, uw dier maar 1 keer per jaar 
naar de dierenarts hoeft voor de 
jaarlijkse inentingen.   ► 
 
 
Waarom mag ik niet meelopen 
naar de kennel van mijn hond?  
Geregeld krijgen wij deze vraag of 
opmerking bij het halen of brengen. Om 
misverstand/teleurstelling te 
voorkomen, leggen wij graag nog een 
keer uit waarom wij dit zo doen.  
Om de rust in de kennel zoveel 
mogelijk te bewaren, is het niet mogelijk 
mee te lopen bij het halen of brengen 
van uw hond. De dieren zijn gewend 
aan de dierverzorgers en rustiger bij het 
zien van bekende personen. Vreemden 
in de kennels leidt tot extra en onnodig 
blaffen, onrust en geluidsoverlast. Ook 
is voor het de hond beter dat hij/zij van 
u wegloopt dan u van de hond.  
Uw hond of kat is bij ons in goede 
handen en krijgt net zoals thuis de 
dagelijkse verzorging. Hij of zij heeft 
het bij ons niet beter of slechter. Het 
verblijf is een leuke afwisseling en 
vergelijkbaar met een vakantiekamp of 
een schoolreis. Iedere (nieuwe) klant is 
welkom voor een rondleiding. Tijdens 
deze rondleiding is er voldoende 
gelegenheid om alles te bezichtigen.   ■ 
 

Interne workshop vachtverzorging 2005 

 
 
Het is belangrijk en wettelijk verplicht 
dat uw dier voldoende is beschermd 
tegen ziekten. Als dierenpension zijn 
wij, net als uitlaatplaatsen, hondenclubs 
en -shows een plek waar meerdere 
dieren samenkomen. Dit brengt een 
verhoogd risico op ziekteverwekkers 
met zich mee. Een dierenpension wordt 
vaak onterecht verweten als oorzaak 
van een besmetting. Bij een besmetting 
is een plek als een uitlaatplaats, club, 
asiel of pension niet de oorzaak, maar 
de gelegenheid. Honden of katten van 
klanten, zoals u, zijn in deze gevallen de 
oorzaak. Helaas is dit pas vast te stellen 
als het te laat is. Daarom hanteren wij 
de stelling: “voorkomen is beter dan 
genezen”.    ■ 
 
 
 
 

Interne workshop EHBO voor Dieren 2005 
 
 
Erkend Stagebedrijf 
Ook bij Dierenpension “Naarden” 
wordt tijd en aandacht besteed aan 
opleidingen. Zo zijn wij een erkend 
Praktijkbedrijf voor de opleidingen van 
diverse ROC’s en de Universiteit 
Utrecht. Wij hebben door het jaar heen 
geregeld stagiaires van deze 
opleidingen. Stagiaires en vakantie-
krachten moeten minimaal 16 jaar oud 
zijn, alvorens zij bij ons mogen werken. 
Omdat wij veel tijd en energie in 
begeleiding steken, hanteren we een 
selectief aanname beleid. Dit wordt 
beloond middels een uitstekend 
leertraject en een vergoeding.  ■ 
 
 
Verbouwingen & Onderhoud 
Ook als dierenpension probeer je 
verbeteringen en vernieuwingen door te 
voeren om het welzijn van de dieren en 
de efficiency te verbeteren. Daarnaast 
brengt intensief gebruik ook het nodige 
onderhoud met zich mee. Afgelopen 
jaar is één van de kennels onder handen 
genomen. Een deel van de kennels, het 
plafond en de verlichting is vernieuwd. 
► 

 
 
Daarnaast is de ziekenboeg verplaatst 
naar een grotere ruimte, zodat deze 
ruimte betere faciliteiten beschikbaar 
heeft. Dit jaar wordt de cattery voor 
onderhoud onder handen genomen.  ■ 
 
 
Matchen van de pensiongasten 
De dieren zitten bij ons zoveel mogelijk 
samen. Om het voor uw hond gezellig 
en aangenaam te maken zoeken we voor 
hem of haar een geschikt kennelmaatje. 
De dieren mogen wettelijk (Honden & 
Kattenbesluit) niet alleen in een kennel 
(op uitzonderingen na). De dieren 
hebben samen de beschikken over een 
eigen binnen en buitenkennel en draaien 
ze samen mee in verzorging.  
De combinaties bestaan uit 
voornamelijk uit reu/teef of teef/teef. 
Een geschikt kennelmaatje wordt 
geselecteerd aan de hand van het 
formaat, leeftijd en gedrag. Ze mogen 
eerst samen op de speelweide, zodat ze 
rustig kennis kunnen maken. Als dit 
goed gaat, gaan ze daarna ook samen in 
een kennel. Indien mogelijk zitten 
honden van één eigenaar samen in een 
kennel. Een teef die loops is of kan 
worden, komt samen met een 
gecastreerde reu of met een andere teef.  
Wij huisvesten honden niet in groepen. 
Daarvoor is de tijd te kort en 
samenstelling te wisselend om tot een 
geslaagde roedelvorming te komen. De 
kans op verwonding of beperking van 
welzijn door dominantere honden is 
daarvoor te groot. Wij adviseren u om 
uw dier zo vroeg mogelijk te brengen. 
Dan heeft hij of zij nog de gelegenheid 
om bij daglicht te wennen aan zijn/haar 
nieuwe omgeving en kan er geschikt 
kennelmaatje worden gezocht.  ■ 
 
 
Tip voor uw kat in het pension 
Voor de meeste katten is het reizen naar 
een andere omgeving aanleiding voor 
stress en slecht eten. Regelmatige 
voeding is erg belangrijk voor de 
gezondheid van uw kat.  
Daarom adviseren wij u om uw 
kat/poes enkele dagen voor de reis naar 
het pension iets meer te voeren, zodat 
hij/zij een buffer opbouwt. De meeste 
katten eten de eerste dag minder goed. 
Wij adviseren om uw kat/poes vaker te 
vervoeren in het reismandje en daarmee 
te laten wennen aan transport. Hierdoor 
wordt dit minder stressvol en is de 
associatie met het reismandje positief. 
Vaak horen wij dat katten verdwijnen, 
wanneer u van tevoren uw koffers of 
het reismandje klaarzet. Huisdieren zijn 
zeer gevoelig voor regelmaat en hebben 
een beter tijdsbesef dan menig mens.   ■ 


