Huisdieren / Haustiere
Wanneer u een hond of kat af ander huisdier heeft meegenomen vragen wij u
vriendelijk op de volgende zaken te letten:
 U mag uw huisdier niet alleen achterlaten in de vakantiewoning, behalve
als het op dat moment in een bench kan blijven; dit om te voorkomen
dat het achtergelaten dier in een voor hem vreemde omgeving door
schrik zou worden overvallen waarbij de kans bestaat dat het interieur
beschadigd wordt of een hond erg gaat blaffen.
 Graag eigen, bench, mand, deken etc. meenemen.
 Ga uw huisdier niet kammen en borstelen in huis, doe dit buiten
 De huisdieren mogen de slaapkamers, bedden, stoelen, douche of bad
van de vakantiewoning niet gebruiken.
 Gelieve de hond te laten opdrogen of af te drogen, na een wandeling,
voor hij de woning in komt.
 Gelieve het vakantiehuis te verlaten zonder dat er dierenharen
achterblijven op het einde van de verblijfperiode. Het zou fijn zijn als u
tussendoor al een paar keer stofzuigt.
 De tuin moet hondenpoepvrij zijn op het einde van de verblijfperiode, u
dient dus de hondenpoep op te ruimen.

Wenn Sie einen Hund oder eine Katze mitnehmen, bitte ich Sie freundlichst
folgendes zu beachten.
 Sie dürfen Ihr Haustier nicht alleine im Ferienhaus zurücklassen. Ein
abgeschlossener Käfig ist erlaubt. Wir wollen nicht, dass die Tiere Sachen
beschädigen oder bellen.
 Bitte eigenes Käfig, Korb, Decke usw. mitbringen.
 Ihren Tier nicht ins Haus Kämmen oder Bürsten, tun Sie es draußen.
 Haustiere dürfen Schlafzimmer, Betten, Stühle, Dusche oder Bad nicht
benutzen im Ferienhaus.
 Bitte Hunde nur trocknen lassen oder trocknen, bevor sie das Haus
betreten.
 Bitte nicht das Haus verlassen, bevor Tierhaare entfernt worden sind.
Zwischendurch staubsaugen hilft dabei.
 Der Garten soll frei sein von Hundekot. Bitte beim Verlassen des Hauses,
bitte Garten kontrollieren.
Hartelijk dank voor het naleven van deze regels, zo proberen we het voor alle gasten leefbaar te houden.
Vielen Dank, für die Einhaltung dieser Regeln, wir versuchen die Aufenthalt für jeder schön zu halten.
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