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VAKANTIE 2021
HDS Almere is wegens eigen vakantie gesloten in de volgende periodes;

** Op alle officiële feestdagen kan er geen gebruik gemaakt worden van de hondenuitlaatservice.
**Beschikbaarheid katten– en knaagdierenoppas; te allen tijde op aanvraag

TARIEVEN 2021
TARIEVEN HONDENUITLAATSERVICE
*Strippenkaart 10 wandelingen, 1 hond € 115,00
*Strippenkaart 10 wandelingen, 2 honden op 1 adres € 190,00
TARIEVEN KATTENOPPAS
€ 12,50 per dag (1 kat/kooi/aquarium)
* € 3,50 per dag voor elke volgende kat/kooi/aquarium
* € 3,00 per dag indien adres > 10 km (maar binnen Almere) vanaf postcode 1339JE
Staatsbosbeheer en SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen)
Vanaf 1-1-2021 dienen hondenuitlaatservices in Almere een vergunning
van Staatsbosbeheer aan te schaffen om (commercieel) gebruik
te mogen maken van de bossen.
Een voorwaarde om een vergunning te kunnen verkrijgen,
is dat de uitlaatservice aangesloten is bij een keurmerk.
Met trots kan ik mededelen dat Huisdierenservice Almere toegelaten is
tot het keurmerk voor hondenuitlaatservices van de SPPD!
De SPPD stelt hoge eisen omtrent o.a. hondenwelzijn, vervoermiddel,
werkwijze in de praktijk en opleidingen/bijscholing.
Huisdierenservice Almere voldoet aan deze eisen en heeft het SPPD-certificaat
en de vergunning van Staatsbosbeheer mogen ontvangen!

BEDANKT!
Bedankt, dat dit gekke Corona-jaar,
toch een mooi hondenjaar mocht worden!
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GOED EN GEZOND 2021

The saddest moment is when the one who gave you the best memories,
becomes a memory..
Lieve Bommel,
Op 20 augustus begin van de middag kwam ik jouw zusje ophalen en
hebben we nog lekker geknuffeld.
Jij kon niet mee, je was erg ziek en moest naar de dierenarts..
Daar bleek het foute boel, jij had teveel pijn en hebt je rust gekregen.
Jij was 12 jaar, net zo oud als mijn uitlaatservice en al je hele leven ‘klant’.
We hebben in die 12 jaar vele voetstappen gezet samen
en je was altijd dikke vriendjes met mijn doggies.
Jillz en ik gaan je ontzettend missen.
Jij laat een grote leegte achter in onze roedel, maar vooral in onze harten.

Lieve Milo,
Op 26 september kregen wij het verdrietige bericht dat jij was overleden.
Jij bent geboren in Spanje en kreeg jouw gouden mandje in Nederland.
Mijn uitlaatservice bestond net een half jaar toen jij als 2-jarige
met je blije speelse karakter de roedel kwam verrijken.
Ruim 10 jaar wandelde je met ons mee,
maar de laatste tijd ging dat jammer genoeg niet meer.
Wat hebben we een fijne band opgebouwd samen,
bedankt dat jij deel hebt uitgemaakt van mijn leven.
Lieve Otto,
Op 9 november hebben we helaas ook van jou afscheid
moeten nemen. Jij hebt ruim 9 jaar met veel plezier
met de roedels mee gewandeld.
Vooral als we naar het strand gingen, wat ging je dan uit je dak!
In Juni was je 15 geworden, maar als ik je op kwam halen stond je
direct bij de deur. Je had nog altijd zin om met je vriendjes op
pad te gaan en snuffelde op je eigen tempo nog heerlijk mee.
Bedankt voor alle gezellige wandelingen.
Rust zacht kanjer, we missen jou.

