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December 2022 

VAKANTIE 2023 

 

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 2023 

 

TARIEVEN HONDENUITLAATSERVICE  

*Strippenkaart 10 wandelingen; 1 hond € 125,00  

*Strippenkaart 10 wandelingen; 2 honden op 1 adres  € 205,00  

Losse groepswandeling; € 15,00 per hond 

 

TARIEVEN KATTENOPPAS  

€ 15,00 per dag (1 kat/kooi/aquarium)   

* € 5,00 per dag voor elke volgende kat/kooi/aquarium  

* € 5,00 per dag indien adres > 10 km (maar binnen Almere) vanaf postcode 1339JE  

FIJNE 

FEESTDAGEN! 

GOED EN  

GEZOND 2023! 

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


WANNEER IS HET BUITEN TE KOUD VOOR JOUW HOND? 

RISICOFACTOREN 
 
Hoe goed je hond bestand is tegen de kou, hangt af van het ras. Uiteraard verschilt dit ook per hond.  
Een aantal factoren zorgt er daarnaast voor, dat de kou een grotere invloed heeft op je viervoeter; 

• De vacht. Hoe dunner de vacht, hoe sneller je hond afkoelt. 
• Een kale buik. Heeft je hond een kale buik? Dan zal hij sneller afkoelen. 

• De leeftijd. Puppy’s kunnen minder goed tegen de kou dan honden van een paar jaar oud.  
Oude honden zijn ook extra kwetsbaar, omdat ze hun lichaamstemperatuur minder goed kunnen  
reguleren. 

• Is je hond ziek? Kijk dan goed uit bij koud weer. Ze zijn extra gevoelig voor kou. 

• Heftige wind en/of regen. Dit versterkt de verschijnselen die optreden als gevolg van kou. 
• Gesmolten sneeuw. Sneeuwklompjes kunnen blijven hangen in de vacht.  

Dit is niet alleen onprettig, maar kan ook zorgen voor snelle afkoeling. 
 
HEEFT MIJN HOND HET KOUD? 
 
Als je hond het koud heeft of je hond is aan het afkoelen, dan kan je dat herkennen aan een aantal  
verschijnselen: 

• Je hond gaat rillen; 

• Het ademen gaat moeizaam; 
• De hartslag wordt zwakker. 

• Het kan ook zijn dat je hond in zichzelf keert, geen contact zoekt en niet wil spelen.  
 

Wanneer je een of meerdere van deze verschijnselen constateert, is het verstandig om je hond goed  
in de gaten te houden en het comfortabeler voor hem/haar te maken.  
Koelt de hond namelijk teveel af, dan kan onderkoeling optreden. 
 
WAT DOE JE ALS JE HOND ONDERKOELD IS 
 
Als je hond onderkoeld is, zijn er een aantal dingen die je kunt doen: 
 
• Breng je hond naar een warme omgeving; 
• Geef je hond lauw water; 

• Pak je hond in met dekens om hem weer warm te krijgen; 

• Neem contact op met je dierenarts. 
 
MOET EEN HOND NIET GEWOON TEGEN DE KOU KUNNEN? 
 
Waarom was kou ‘vroeger’ geen aandachtspunt? Dat is eigenlijk heel simpel. 
Honden waren vroeger meer buiten– of staldieren.  
Ze kwamen niet in verwarmde ruimtes en kregen dus een echte wintervacht. 
Onze honden leven tegenwoordig bijna allemaal in verwarmde huizen.  
De hond verhaart wel, maar krijgt niet meer die geweldige wintervacht zoals 
een buitenhond die krijgt. 
Daarbij moet onze hond vanuit een 20°C warme kamer steeds even naar  
buiten om uitgelaten te worden. En als het buiten dan rond de 0°C of kouder is,  
is die klap erg groot. Een hondenjasje is daarom zeker geen overbodige luxe! 


