
Wat  kunnen wij U bieden: 

 Dagopvang, van 07.30 – 18.30 

Afwijkende tijden in overleg 

 Logeren in het pension (all-inclusive) 

 Trimsalon – voor hond of kat - 

Gediplomeerde trimster 

 Medische verzorging tijdens het 

verblijf van uw huisdier 

 Revalidatie van uw huisdier na 

operatie met medische zorg en/of 

Fysiotherapie (binnenkort ook 

Hydrotherapie) 

 Regelen en begeleiding van huisdier-

transport naar het buitenland 

- Samenwerking met Zoologistics  

- Samenwerking met Animals to Fly 

 Advies en consult van zowel een 

honden- als kattengedragstherapeut 

 Kinderpartijtjes 

 

En ook: 

 Haal- en brengservice van uw 

huisdier 

 Vervoer van locatie naar locatie 

 Indien mogelijk: (Vakantie) Ver-

zorging van uw huisdier(en)-planten-

post-zonwering in eigen huis – tarief 

in overleg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Amsterdam: Lutkemeerweg 300 

                              1067 TH Amsterdam 

Tel:  020 – 6194180   of    06-33691864 

Email: Amsterdam@Pocahondas.nl 

 

Locatie Abbenes:                Kaagweg 16 

                                  2157 LH Abbenes 

Tel:  0252-544182    of    06-47106485  

Email: Abbenes@Pocahondas.nl 

 

Locatie Naarden:   Overscheenseweg 7 

   1412 AA Naarden 

Tel: 035 – 6943300    of  06-44398005 

Email: Info@dierenpension-naarden.nl 

 

Voor informatie en afspraken graag 

bellen  tussen 10.00 en 16.00 uur 
 

Site: www.dierenhotel-pocahondas.nl 

of: www.dierenpension-naarden.nl 
  
Openingstijden: 

Op maandag t/m  zaterdag:   

van 08.00 tot 09.00  uur 
uitsluitend brengen (dag - en weekendopvang)  

van 11.00 tot 12.30 uur  

(halen en brengen) 

van 16.30 tot 18.00 uur  

(halen en brengen) 
 

Op zondag van 12.00 tot 16.30 uur  

(halen en brengen) 

 

Kennismaking: 

Wij nodigen u graag uit voor een 

vrijblijvende kennismaking. Belt u even 

voor een afspraak, dan hebben wij 

voldoende tijd voor u.  

Dierenhotel 

POCAHONDAS 

 

 
 
 

Hèt adres voor een superleuke 
opvang of vakantie, een goede 
verzorging èn aandacht voor     
uw huisdier, als u daar zelf 

even geen gelegenheid 
voor heeft !!!! 

 
 

  POes  

       CAvia 

             HOND 

                   Andere 

                      Soorten                                  

         Huisdieren 

 
LOCATIES:   AMSTERDAM 

ABBENES 

NAARDEN 
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TARIEVEN HONDEN 2016 

Hoteltarief    Tarief 

per dag: 

Kleine hond tot 35 cm schofthoogte  € 13,75 

Middelgrote 

hond  

van 35 tot 50 cm 

schofthoogte 
 € 14,75 

Grote hond 
van 50 tot 65 cm 

schofthoogte 
 € 15,75 

Zeer grote 

hond 

vanaf 65 cm 

schofthoogte             
 € 16,75 

Hoogseizoen 15/6 tm 15/9 + € 1,00 per dag 

Korting bij meerdere honden tegelijk: 10% vanaf 

de tweede hond  

 

Dagopvang van 08.00 uur tot 18.00 uur maandag 

t/m zaterdag 

Het hele jaar: €10,75. Bij ophalen na 18.30 uur 

geldt het standaard hoteltarief per dag 

 

Huisvesting alleen  

50% toeslag op bovenstaande tarieven (óók van 

toepassing als wij dit tijdens het verblijf van uw 

dier noodzakelijk achten!)  

 

Afleverwasbeurt incl. vachtverzorging  

Kortharige hond € 17,50  

Langharige hond € 22,50                                        

Honden tot 25cm schofthoogte voor half geld 

 

Huisdier thuis verzorgen 

Op basis van individuele afspraak 

Ontvlooien  

€ 13,50 tot € 22,00, afhankelijk van het gewicht.  

Ontwormen  

€ 10,50 tot € 32,00, afhankelijk van het gewicht.   

Nagels knippen 

€ 8,50                                     

 

 

 

TARIEVEN KATTEN 2016 

Hoteltarief                  

Kortharig € 9,50 per dag                                    

Langharig € 10,50 per dag  

Hoogseizoen 15/6 tm 15/9 + € 1,00 per dag 

Korting bij meerdere katten tegelijk : 10% vanaf 

de tweede kat  

 

Dagopvang van 08.00 uur tot 18.00 uur maandag 

t/m zaterdag  

Laagseizoen € 7,00 per dag ; hoogseizoen (zondag, 

schoolvakanties en feestdagen weekeinden)    

€ 7,50 per dag. Bij ophalen na 18.30 uur geldt het 

standaard hoteltarief per dag 

 

Ontvlooien € 10,50 tot € 18,00                          

Ontwormen € 8,50 tot € 17,00 

Ontklitten valt onder het trimsalon-tarief  

 

Trimsalon-tarief : € 18,50 per half uur 

 

 

TARIEVEN OVERIGE DIEREN 2015 

Hoteltarief                                                           

Overige dieren variërend tussen € 2,50 en € 5,50 

Hoogseizoen 15/6 tm 15/9 + € 0,25 per dag 

Zie voor het complete overzicht en de hoogseizoen 

periodes: www.dierenhotel-pocahondas.nl 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN 2016 

Behandeling in de trimsalon: € 37,00 per uur 

Speciale verzorging  

Afhankelijk van de benodigde verzorging een 

toeslag van 25%-100% op bovenstaande tarieven 

(inclusief huisvesting alleen, indien nodig)  

 

Annuleringsverzekering  

10% van de bruto pensionprijs per dier.                       

Bij annulering: € 15.00 administratiekosten. 

 

Ophalen/thuisbrengen  

€ 1,00 per km, minimum € 10,00 tot 5 km enkele 

reis (indien beschikbaar) 

Bezorgservice van/naar locatie € 10,00 per rit. 

Bij het berekenen van de pensionprijs worden de 

dag van brengen en de dag van halen beide 

berekend ! 

In overleg is ophalen buiten de openingstijden op 

afspraak mogelijk. Wanneer u kiest voor ophalen 

in de avond na 18.30 uur wordt er één 

pensiondag extra berekend. 

Genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en onder 

voorbehoud van wijzigingen. 

Wij zijn aangesloten bij de Brancheorganisatie: 

DIBEVO. De leveringsvoorwaarden van DIBEVO 

zijn  van toepassing. 

U kunt bij ons CONTANT of per PIN betalen. 

Stages: 

Wij zijn een AEQUOR en ECABO gecertificeerd 

Opleidingsbedrijf. Stagiaires van alle opleidingen 

Dierverzorging zijn van harte welkom. 

Ook  MAS stagiaires van de Middelbare School. 


