Aanbieding van: “Dierenpension de Bommel”
Jonge honden laten kennismaken met het wereldje van
een dierenpension/dagopvang.
Voor de opvoeding en socialisatie van uw jonge hond is regelmaat en een vertrouwde
omgeving belangrijk. Na de 13 weken is verdere gewenning aan de grote wereld, zoals
een hondenclub of een dierenpension een goed onderdeel van de verdere opvoeding.

Dierenpension “de Bommel“
Gratis:
2 wendagen met 1 overnachting
en luxe verwen-arrangement.
Deze aanbieding is bedoeld om gewenning en socialisatie te bevorderen.
Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

De aanbieding geldt:

* voor een jonge hond met een leeftijd tussen de 3.5 en 5 maanden;
* buiten de zomerperiode en de schoolvakanties;
* voor een totaal van 2 wendagen met 1 overnachting;
* met een luxe verwen-arrangement ( 2x daags een gezonde snack );
* voor dieren met volledige entingen en ook de kennelhoest ( zie website );
* bij een volledig ingevulde aanbiedingskaart.
* voor bepaalde, hieronder genoemde, rassen
Rassen waar de aanbieding voor geldt zijn :
· Labrador Retriever - Golden Retriever - Nova Scotia Duck Tolling Retriever (en alle overige Retriever rassen)
· Berner Sennenhond - en andere Sennen honden
· Cairn Terrier - Border Terrier - Schotse Terrier - West Highland White Terrier
· Yorkshire Terrier - Welsh Terrier - Norfolk Terrier
· Kooiker - Markiesje - Vizsla - Weimaraner - Wetterhoun
· 'Boomertjes' - Maltezer - Hollandse Smoushond
· Heidewachtel - Duitse Staander - Friese Stabij - Drentse Patrijs
· Ierse Setter - Gordon Setter - Schnauzer - Pointer
· New Foundlander- Landseer - Leonberger
· Welsh Springer Spaniel - King Charles Spaniel - Cocker Spaniel
· Zwitserse witte'
· en/of kruisingen van bovenstaande honden
Staat uw ras er niet bij ? Neem dan even contact met ons op.
Deze aanbieding geldt alleen voor bovenstaande rassen.
Geldt niet voor rassen die onder de categorie 'risico honden' vallen.

De ervaring leert dat dieren die op deze manier kennis hebben gemaakt
met ons pension/dagopvang, vaak met meer plezier komen.
De leeftijdsgrenzen zijn bewust gekozen. Vanaf 3 maanden is uw dier volledig
geënt en zit volop in zijn “tweede” socialisatie periode.
Ook is het van belang dat uw dier in deze periode veel soortgenoten ontmoet om zo de
juiste manier van communiceren met die soortgenoten aan te leren. Omdat we de andere
dieren die in de dagopvang/het pension komen vaak al langer kennen, kunnen we uw dier
hierdoor een beschermde omgeving bieden.
Het is wetenschappelijk bewezen dat een “eerste indruk” in het geheugen moeilijk
overschreven wordt door daarop volgende ervaringen.
Wij doen er alles aan om uw jonge hond gedurende de wendagen een leuke tijd te bezorgen.
Omdat dit juist buiten de vakanties is, willen wij middels deze aanbieding de gelegenheid
geven uw hond op een vertrouwde manier aan de grote wereld te laten wennen.
Kortom, is uw hond aantoonbaar tussen de 3,5 en 5 maanden oud, dan krijgt u buiten de
schoolvakanties éénmalig

Gratis:
2 wendagen met 1 overnachting
en luxe verwen-arrangement.
Dierenpension de Bommel
Bommelweg 36
4014 PW Wadenoijen
0344-661929

www.dierenpensiondebommel.nl
info@dierenpensiondebommel.nl

Naam:______________________________________________
Adres:______________________________________________
Postcode / Woonplaats:_________________________________
Telefoon nummer: _____________________________________
Ras:_______________________________________________
Datum:________________t/m__________________________
Tijdens het verblijf zijn de Alg. Voorwaarden 2007, die opgesteld zijn door onze branche organisatie Dibevo van kracht.

Handtekening ____________________

Leverancier van:

