
 

Huisdierregels 

Veel parken weren huisdieren wegens vernieling en geluids overlast. 

Door veel ervaring opgedaan te hebben kunnen wij helaas geen katten in onze accomodaties 

toestaan. De reden daarvoor is dat de haren overal in gaan zitten (meer als bij honden), ze krabben 

vaak aan de meubels en gordijnen en wanneer een kat buiten komt verwildert deze, eten deze vogels 

op en zijn deze moeilijk te pakken. Dit is o.a. vervelend omdat sommige katten niet gechipt zijn en 

kunnen dan lange tijd nog zwerven op het park. 

We willen u graag de optie bieden om uw hond mee te kunnen nemen. Dit is in enkele accomodaties 

toegestaan. U dient zich aan de volgende huisdierregels te houden: 

•  Laat uw hond nooit alleen thuis 
• Laat uw hond nooit in andere kamers dan de woonkamer. De badkamer en  

slaapkamers dienen huisdiervrij te blijven 
•  Dekbedden en kussens waar haren op zitten van uw huisdier zijn erna niet meer te  

gebruiken voor volgende gasten. Zij kunnen bijvoorbeeld allergisch zijn. 
Deze zullen we dus op uw rekening moeten zetten. 

• Leg een kleed over de banken en kuipstoelen zodat deze niet onder de haren komen te  
zitten. Als er haren op komen verwijder deze. 

•  Wees voorzichtig met de muren. Een natte hond kan bijvoorbeeld vlekken geven. We  
zullen de kosten voor het verven in rekening moeten brengen. 

•  Neem uw eigen stofzuiger mee. Haren van huisdieren geven altijd een bepaalde lucht  
aan de stofzuiger. Dit is niet prettig voor een volgende gast die allergisch is of die niet  
in het bezit is van een huisdier. 

•  Uw hond dient aangelijnd te zijn op het park. Laat uw hond uit buiten het park en  
neem een zakje mee voor als de hond zijn behoeftes doet. Mochten wij de behoeftes  
op moeten ruimen dan zullen wij dit in rekening brengen. 

•  We mogen zonder aankondiging in uw accommodatie komen wanneer wij een hond  
alleen zien die voor geluidsoverlast zorgt. 


