HOND MEE OP VAKANTIE

CHECKLIST
VOOR DE REISKOFFER
VAN UW HOND !

Europees dierenpaspoort met vermelding van chipnummer1
Geldige vaccinatie tegen hondsdolheid2
Voor sommige landen is bijkomend een gezondheidscertificaat vereist

Preventieve behandeling tegen vlooien en teken (inclusief tekentangetje)
+ ontworming3
Riem, halsband en/of tuigje, eventueel een muilkorf4
Bench, mand, dekentjes, speeltjes en aangepaste autogordel
Eten en een waterbakje
Poepzakjes
Medicatie (denk ook aan wagenziekte)
Verzorgingsproducten (borstel, shampoo, nagelschaartje)
Zonnecrème (voor dunbehaarde of lichtgekleurde honden)
Gegevens van een lokale dierenarts
Foto van uw hond (in het geval dat u uw hond kwijtraakt)
Indien geplaatst vóór 3 juli 2011 en duidelijk leesbaar, is een tatoeage geldig voor reizen binnen de EU. Opgelet,
een tatoeage is niet geldig voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Malta. 2 Verplicht van zodra u naar het buitenland
gaat. 3 In landen waar zandvliegen en muggen aanwezig zijn, wordt aangeraden om een middel met een afwerende
werking tegen deze parasieten te gebruiken. In sommige landen is een behandeling tegen lintworm verplicht vóór
vertrek. Als u verblijft in een land waar hartworm voorkomt, wordt een ontworming aangeraden binnen de 30 dagen
na aankomst op uw reisbestemming, maandelijks te herhalen tot minimaal 1 maand na thuiskomst. 4 Een muilkorf is
in sommige landen verplicht in openbare ruimtes.
1

VRAAG TIJDIG ADVIES AAN UW DIERENARTS !

HOND NAAR DE OPVANG

CHECKLIST
VOOR DE REISKOFFER
VAN UW HOND !

Europees dierenpaspoort met vermelding van chip- of
tatoeagenummer
Vaccinaties (bepaalde vaccinaties kunnen verplicht zijn in een pension, denk er tijdig aan!)
Preventieve behandeling tegen vlooien en teken, eventueel
ontworming1
Riem, halsband en/of tuigje, eventueel een muilkorf
Mand, dekentjes en speeltjes
Eten (indien eigen voeding nodig)
Medicatie
Foto van uw hond (in het geval dat uw hond gaat lopen)
Uw vakantieadres en contactgegevens
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Het is zeker aangewezen uw hond te ontwormen
bij terugkeer van een kennel/pension

VRAAG TIJDIG ADVIES AAN UW DIERENARTS !
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