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December 2019 

VAKANTIE 2020 

 

HDS Almere is wegens eigen vakantie gesloten in de volgende periodes; 

 

 

 

** Op Goede Vrijdag, dag na Hemelvaart en alle officiële feestdagen  

kan er geen gebruik gemaakt worden van de hondenuitlaatservice. 

**Beschikbaarheid katten– en knaagdierenoppas,; 

te allen tijde op aanvraag 

TARIEVEN 2020 

 

TARIEVEN HONDENUITLAATSERVICE  

*Strippenkaart 10 wandelingen, 1 hond € 110,00  

*Strippenkaart 10 wandelingen, 2 honden op 1 adres  € 185,00  

*Strippenkaart 10 wandelingen, 1 hond, 2 wandelingen op 1 dag € 185,00   

 

TARIEVEN KATTENOPPAS  

* Bij u thuis;  

€ 12,00 per dag (1 kat/kooi/aquarium)  

* Toeslagen;  

* € 3,00 sleuteloverdracht  

* € 3,00 per dag voor elke volgende kat/kooi/aquarium  

* € 3,00 per dag indien adres > 10 km (maar binnen Almere)  

vanaf postcode 1339JE  

HUISDIERENSERVICE ALMERE  

BEDANKT JULLIE VOOR HET VERTROUWEN   

HET AFGELOPEN JAAR EN WENST IEDEREEN  

GEZELLIGE KERSTDAGEN EN EEN MOOI 2020!  

http://www.huisdierenservice-almere
mailto:info@huisdierenservice-almere.nl


LEZING 

Om mijn kennis over hondengedrag uit te breiden en te verdiepen,  

bezoek ik regelmatig lezingen en workshops.  

 Zo heb ik afgelopen maand (December 2019)  een interessante lezing bij 

Michelle Vrolijk bijgewoond over Quality time & teambuilding met honden,  

“hoe beter de band, hoe beter de basis”.   

 

Michelle Vrolijk is gediplomeerd hondengedragsdeskundige  

www.michellevrolijk.nl 

 

DEMI 

Afgelopen oktober hebben we tot ons grote verdriet afscheid moeten nemen van Demi. 

Demi was pas 6 jaar oud en wandelde daarvan al 5,5 jaar met onze roedel mee. 

 

Lief vriendinnetje, 

Je hebt nu je welverdiende rust. 

We missen je ontzettend. 

Waar moet je op letten tijdens de herfst/winter? 

 

• Eikels, kastanjes en paddenstoelen zijn zeer giftig voor je hond. 

Let goed op dat je hond hier niet van eet.  

Heeft hij/zij het toch binnen gekregen?  

Neem dan contact op met je dierenarts! 

• Lichaamstemperatuur.  

Zeker honden met een dunne vacht/geen ondervacht kunnen  

behoefte hebben aan een wind– en waterdichte jas.  

• Zichtbaarheid. 

Er zijn halsbanden/tuigjes met verlichting óf reflecterende strips 

verkrijgbaar.  

Zorg dat je hond goed opvalt voor andere verkeersdeelnemers! 


