
 � Geschikte accomodatie vinden  
(diervriendelijk hotel/camping)

 � Geschikt pension vinden 

 � Cocktailenting (check de geldigheids datum 
in uw dierenpaspoort)

 � Kennelhoest enting (verplicht in bijna alle 
dierenpensions)

Verplicht als u naar het buitenland gaat:
 � E.U. paspoort 

 � Identificatiechip (aangemeld bij databank)

 � Rabiësenting (minimaal 21 dagen voor 
vertrek)

 � Event. specifieke eisen voor bepaalde 
landen, vraag dit altijd na (zie site LICG 
https://www.licg.nl/invoereisen of vraag 
ernaar bij onze assistente).

Vakantie-check voor uw huisdier

Het zonnetje begint te schijnen en de vakantiekriebels komen weer naar boven.
Om u te helpen met de goede voorbereiding voor de vakantieplanning van uw huisdier, 

kunt u onderstaande checklist gebruiken.

U kunt gratis een afspraak maken met één 
van de assistentes, zodat zij samen met u 
bekijkt of uw huisdier aan de eisen voldoet 
voor de door u gekozen bestemming. 
 
Tot slot wensen wij u een fijne vakantie toe.

Team Dier en Dokter

Verder niet vergeten:
 � Ontworming tegen hartworm (Milbemax 

of Stronghold direct na thuiskomst en 1 
maand later)

 � Scalibor-tekenband/Vectra 3D pipet met 
name in zuidelijke landen

 � Voldoende voer van uw eigen merk, voor 
het dier verandert er al zoveel

 � Mocht uw huisdier medicijnen gebruiken, 
neem hier dan ruim voldoende van mee

 � Reserveriem en -halsband

 � Eigen dekentje, tekentang, muilkorf (deze is 
in sommige landen verplicht)

 � Heeft uw dier een favoriet speeltje of een 
knuffel neem deze dan zeker mee

 � Zorg dat uw hond tijdens de reis voldoende 
vers drinkwater ter beschikking heeft en zo 
mogelijk af en toe de benen kan strekken 

 � Gegevens van uw dierenarts en dierenarts 
in de buurt van bestemming

Geldropseweg 8a  |  5731 SG Mierlo  |  T. 0492 - 599 559
Boerhaavelaan 66  |  5707 SL Helmond  |  T. 0492 - 540 953

Pastoor Dijkmansstraat 44  |   5611 RB Eindhoven  |  T. 040 - 211 2450
Hoogstraat 167  |  5615 PW Eindhoven  |  T. 040 - 257 0057

Kijk op onze website voor openingstijden van de vestiging bij u in de buurt. 

info@dier-en-dokter.nl  |  www.dier-en-dokter.nl  |  behandeling op afspraak


