
 

 

 

Hondenhotel                               De Vosseberg 
 

 

Informatieblad voor hondenhotel “De Vosseberg”.  

Gaarne thuis invullen en afgeven bij het brengen van de pensionhond(en). 

Als er wijzigingen in de info optreden, een nieuw formulier vragen. 

 

Naam eigenaar/bezitter ………………………………………………………………….. 

Adres en plaats   ………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

Mobiel    ………………………………………………………………….. 

Email    ………………………………………………………………….. 

 

In geval van nood kunnen wij contact opnemen met, en die is 24 uur per dag bereikbaar:  

Naam    ………………………………………………………………….. 

Adres en plaats   ………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

Mobiel    ………………………………………………………………….. 

 

Naam dierenarts  ………………………………………………………………….. 

Adres en plaats   ………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer  ………………………………………………………………….. 

 

Naam van de hond     1) ……………………………      2) …………………………... 

Ras    ……………………………  …………………………... 

Kleur    ……………………………  …………………………... 

Geslacht   ……………………………  …………………………... 

Geb.datum   ……………………………  …………………………... 

Tatouage / chip nr.  …………………………....  …………………………... 

Gecastreerd/gesteriliseerd? ja / nee    ja / nee  
 

- De hond is een:       hond 1 goede/normale/slechte eter 

        hond 2 goede/normale/slechte eter 

- Heeft de hond dieetvoeding nodig?    1 ja / nee 2 ja / nee 

- Mag de hond ook koekjes, kluifjes of andere lekkernijen 1 ja / nee      2 ja / nee 

  Zo nee, wat niet ………………………………………………………………………………. 

- Heeft de hond regelmatig medicijnen nodig?    1 ja / nee 2 ja / nee 

  Zo ja, wat voor medicijnen zijn dat en wat is de dosering en het tijdstip daarvan? 

…………………………………………………………………………………………………. 

  Heeft de hond een hekel aan een bepaald ras?   1 ja / nee 2 ja / nee 

  Zo ja, welk(e) ras(sen)? 

..………………………………………………………………………………………………… 

- Is de hond bang voor onweer of knallen?      1 ja / nee 2 ja / nee 

- Kan de hond over 1½ meter springen of klimmen?                    1 ja / nee           2 ja / nee 

- Zijn er bijzonderheden waar extra op gelet moet worden?  

…………………………………………………………………………………………………. 

- Wat moet er gebeuren als Uw hond overlijd?  Cremeren / contact opnemen / in koeling bewaren 

  Wat anders.…………………………………………………………………………………….. 

- Wilt u bij overlijden dat wij u inlichten tijdens de vakantie?    1 ja / nee 2 ja / nee 

 

Eigenaar/bezitter tekent hier dat hij/zij de voorwaarden heeft gelezen. 

 

Handtekening                 …………………………   



 


