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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. 

Dierenpension Naarden is voor de 
schoolvakanties in 2007 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 2007 
 
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 24 februari t/m zondag 4 maart (regio midden 

een week daarvoor) 
Meivakantie:  zaterdag 28 april t/m zondag 6 mei 
Zomervakantie: zaterdag 7 juli t/m zondag 26 augustus (regio midden 

begint een week later en eindigt een week later) 
Herfstvakantie:   zaterdag 13 oktober t/m zondag 21 oktober 

 
 
Stunt 2007: jonge honden en 
jonge katten gratis in het pension 
Jonge honden en katten nemen wij aan 
vanaf ongeveer 16 weken (14 dagen na 
de laatste puppy- of kittenentingen). 
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.   
 
Daarom biedt Dierenpension Naarden, 
eigenaren van deze dieren, gratis 
pension aan om de gewenning en 
socialisatie te bevorderen.  Hieraan zijn 
wel een aantal voorwaarden verbonden, 
waaraan moet worden voldaan. De 
actie geldt voor: 
 Dieren met een leeftijd tussen de 4 

en de 8 maanden; 
 Buiten de zomerperiode en de 

schoolvakanties; 
 Maximaal 2 dagen per keer; 
 Tot een maximum van 4 dagen. 
 

  
Juist voor dieren van deze leeftijd is 
belangrijk voor hun welzijn om een 
gezonde variatie in contacten te 
ontwikkelen. Omdat dit juist buiten de 
vakanties niet voor uw agenda 
noodzakelijk is, willen wij middels deze 
aanbieding u toch de gelegenheid geven 
uw hond of kat op een vertrouwde 
manier aan de grote wereld te laten 
wennen. Kortom is uw hond of kat 
aantoonbaar tussen de 4 en 8 maanden 
oud dan krijgt u buiten de vakanties 4 
dagen pension cadeau verdeeld over 2 
tot 4 reserveringen.  ■ 
 

Dibevo 
De Dibevo (Dieren, 
Benodigdheden en Voeders) is de 
branchevereniging, waarvan 
Dierenpension Naarden lid is. De 
vereniging bestaat uit 3 secties, 
namelijk:  
 Voeders/Leveranciers, die dier-

voeding en aanverwante producten 
leveren aan speciaalzaken en groot 
verbruikers; bekende bedrijven in 
deze groep zijn bijvoorbeeld 
Pedigree, Royal Canine, Hills etc.;  

 Specialisten / dierenwinkels in dier-
benodigdheden, zoals u die kent bij 
uw in de buurt;  

 Verzorgers, dierenpensions/asiels, 
zoals Dierenpension Naarden. 

 
De Dibevo vertegenwoordigd deze 
groepen bedrijven en behartigt hun 
belangen. Zodoende kunnen de 
aangesloten bedrijven hun diensten en 
producten beter afstemmen op de eisen 
die de consument en overheid aan hen 
stelt. Ook organiseert de Dibevo 
collectieve activiteiten namens haar 
leden om u als klant ook te laten 
meeprofiteren van het schaalvoordeel. 
Een voorbeeld is bijvoorbeeld de 
Dibevolijn 0800 – 10 20 400 voor 
Dierenpensions waar klanten kunnen 
raadplegen welke pensions in het hoog 
seizoen nog plaats hebben.  
 
Meer informatie over de Dibevo kunt u 
vinden op de website www.dibevo.nl ■ 
 
 
Andere activiteiten op ons adres 
Bij het brengen of halen van uw 
huisdier is het u waarschijnlijk 
opgevallen dat naast Dierenpension 
Naarden ook een dierencrematorium is 
gevestigd. Dit zijn sinds 1985 al onze 
buren. Iets waar u liever niet aan wordt 
herinnerd, maar toch prettig is dat het 
er is.  Meer informatie is te vinden op 
www.dierencrematorium-naarden.nl   ■ 
 
 

 
De delicate “halftien” discussie 
Zoals u heeft kunnen lezen in de 
pensionwijzer voor 2007 is de tijd voor 
de dag van halen veranderd. Dit is weer 
vervroegd naar het oude tijdstip van 
9:00 uur. Graag lichten wij toe waarom 
hiertoe is besloten en hoe de regel wordt 
gehanteerd. 
 
Per 9:00 uur gaat de nieuwe dag in, 
zoals bij hotels of campings. De dieren 
hebben dan hun ontbijt gehad en zijn 
uitgeweest. Het schoonmaken van de 
vertrekken is dan in volle gang. Strikt 
genomen geldt de tijd bij het afrekenen 
in de computer. Niet hoe laat u ons 
terrein oprijdt of hoe laat u in de rij 
aansluit in het kantoor. De computer 
bepaald het tijdstip bij het afrekenen. 
 

 
Discussie met de betreffende 
medewerker over files of andere 
belangrijke dingen doen niet ter zake. 
Wij hanteren de tijd van afrekenen in de 
computer. Deze staat ingesteld op een 
reële foutmarge in uw voordeel, maar 
daarna gaat subiet de nieuwe dag in. ■ 
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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.  
 
Speciaal voor dagpension klanten hebben wij een 10-dagenkaart. Hierbij krijgt u € 2,- korting 
op de normale dagprijs. Voor kleine honden (<40 cm) kost de kaart € 100,- en voor grote 
honden (>40 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. 

 
Verzorging uitgelicht: houdt uw 
hond of kat vrij van vlooien  
Ook bij onze huisdieren kennen wij 
ongewenste gasten, zoals vlooien en 
wormen. Het is belangrijk dat u hier 
regelmatig op controleert en u hond of 
kat een vlooienbehandeling of 
wormenbehandeling geeft. Vlooien zijn 
er altijd en overal waar met name 
honden en katten zijn. Indien uw 
huisdier ze niet heeft, heeft het dier van 
iemand anders ze wel. Daar kan u de 
dupe van worden.  
 
Ook Dierenpension Naarden is vrij van 
vlooien. Wij controleren de dieren op de 
dag van brengen veelvuldig op vlooien.  
Indien nodig worden ze behandeld. 
Deze werkzaamheden zijn extra en 
moeten wij helaas doorberekenen aan 
de klant.  

Tevens is het belangrijk dat u niet alleen 
de hond of kat ontvlooit, maar ook zijn 
of haar omgeving. Regelmatig 
stofzuigen is met huisdieren geen 
overbodige luxe en wanneer u en uw 
huisdier voor langere tijd van huis zijn, 
kunt u bijvoorbeeld uw huis 
behandelen met de daarvoor bestemde 
sprays. Wanneer u dit niet doet, zitten 
deze vlooien vrolijk op u en uw 
huisdier te wachten, totdat u weer terug 
bent van vakantie. Helaas heeft dit 
ongedierte een hele lange adem. En zijn 
steeds vaker sterkere middelen 
noodzakelijk. Wij zijn altijd bereid om u 
vrijblijvend te adviseren of toe te lichten 
hoe u dit thuis het beste kunt doen.   ■ 

 
 
Tip voor uw hond in het pension 
Voor de meeste honden is het reizen 
naar een andere omgeving aanleiding 
voor stress/spanning. Daarom is het 
prettig voor de dieren dat zij bijtijds op 
de dag kunnen wennen aan hun nieuwe 
omgeving.  
 
Daarom adviseren wij u om uw hond 
van tevoren even goed uit te laten en 
niet direct na het voeren naar pension te 
brengen. Spanning uit zich ook via het 
maag/darm kanaal en kan leiden tot 
kotsen of diaree of overmatige 
ontlasting, zonder dat dit met het ► 

voer te maken heeft.  Indien u ‘s-
morgens bijtijds komt, is het voor ons 
een kleine moeite om uw hond even te 
voeren. Zoals u misschien heeft 
gemerkt, vragen wij bij brengen voor 9 
uur vaak of uw hond al heeft gegeten. 
Ook voor huisdieren geldt net als bij 
kinderen en baby’s rust en regelmatig 
en geen overmatige prikkels.  Dit geldt 
ook weer bij het ophalen van de hond. ■ 
 

 
Verbouwingen & Onderhoud 
Ook in 2007 wordt er bij Dierenpension 
Naarden weer verbouwd. Dit jaar 
wordt de parkeerplaats, de entree en de 
speelweides voor de honden aangepakt. 
Het geheel zal medio 2007 worden 
voltooid. Helaas kunt u hiervan wat 
hinder ondervinden. Wij vragen u 
hiervoor begrip. ■ 
 
 
Landelijk Informatiecentrum 
Verantwoord Huisdierenbezit 
Graag geven wij u meer informatie over 
de branche, waarin wij actief zijn. 
Binnen de Agrarische sector is de 
huisdierensector inmiddels de grootste 
met een omzetvolume van 2,7 miljard 
euro per jaar. Recentelijk heeft 
onderzoek door TSO-NIPO uitgewezen 
dat er in Nederland ongeveer 5,1 
miljoen honden en katten, waarvan 1,8 
miljoen honden en 3,3 miljoen katten. 
Qua omzetvolume is de huisdieren 
sector in Nederland dus groter dan de 
sectoren van varkens ( + 1,2 mld), 
kippen (+ 1,3 mld) of koeien (+ 1,1 mld).  
 
Daarom is bij het Ministerie van 
Landbouw één van de speerpunten de 
herstructurering van de wetgeving voor 
de huisdierensector. De huidige 
wetgeving (Honden & Katten Besluit) 
voldoet niet, omdat het 
oncontroleerbaar is. Daarom wordt 
binnenkort de huidige wetgeving 
vervangen voor wetgeving die haalbaar 
en controleerbaar is. Gelijk met de  ► 

invoering zullen ook controlemiddelen 
worden geïmplementeerd. Er zal voor 
bedrijven actief in deze sector meer 
worden gewerkt met certificering en 
keurmerken die door onafhankelijke 
instanties en de overheid worden 
uitgevoerd. Op deze wijze hoop men 
betere grip op de branche te krijgen en 
incidenten, zoals die recentelijk in 
consumentenprogramma’s als Kassa en 
Radar aan de orde zijn geweest, te 
voorkomen. 
 
Om een inventarisatie te maken hoe de 
branche werkt en aan welke eisen moet 
worden voldaan is het Landelijk 
Platform Verantwoord Huisdierenbezit 
opgezet, waarin het Ministerie van 
Landbouw communiceert met de grote 
partijen in de huisdierenbranche, zoals 
o.a. de Koninklijke Vereniging Voor 
Diergeneeskunde, de Dibevo, de 
Dierenbescherming en verschillende 
agrarische opleidingsinstituten. Dit 
Platform heeft o.a. geresulteerd dat er 
een landelijk informatiecentrum voor 
verantwoord huisdierenbezit wordt 
opgezet. Een centrum met specialisten 
die voorlichting geven aan 
consumenten en professionals en 
eventueel onderzoek initiëren. Voor dit 
centrum is een budget van 700.000 euro 
per jaar vrijgemaakt, waarvan het Min. 
Van Landbouw de helft voor haar 
rekening neemt. De andere helft wordt 
door de andere deelnemende 
organisaties betaald. Zo investeert onze 
brancheorganisatie Dibevo jaarlijks 
70.000 euro in dit centrum. Daarnaast 
investeert het Min. Van Landbouw nog 
extra in verschillende projecten voor 
onderzoek. Ook zijn verschillende 
werkgroepen, waarin leden van 
voorgenoemde organisaties praten en 
adviezen uitwerken over dierwelzijn en 
verantwoord huisdierenbezit.  Meer 
informatie over dit onderwerp kunt u 
vinden op de website van de Stichting 
Platform Verantwoord Huisdierenbezit: 
www.huisdieren.nu  ■ 


