Lieve Buitenplaats gast,
Binnenkort overnacht je op de Buitenplaats en je hebt aangegeven dat je met je hond(en) komt; jullie zijn van
harte welkom! Let wel op onze huisregels voor honden;

•

Er geldt een maximum van 1 kleine tot middelgrote hond per Pod, 2 kleine of middelgrote
honden per Forest Cabin of 2 grote honden per Lodgetent (afwijking hiervan in overleg).
Neem ten alle tijden vooraf contact op met de receptie.

•

Je hond(en) mag geen (geluids) overlast veroorzaken.

•

In bepaalde seizoenen vragen we je om extra aandacht voor de aanwezigheid van pasgeboren of jong
wild. Dan wil je natuurlijk met de hond geen overlast veroorzaken.

•

Buiten de accommodatie moeten honden altijd aangelijnd zijn.

•

Uitlaten moet uiteraard buiten ons terrein. Meer informatie vind je bij aankomst in het informatieboekje.

•

Heeft je hond een ongelukje op ons park? Ruim het dan even netjes op.

•

Wij brengen per hond en per nacht een huisdiertoeslag in rekening.

•

Let op; andere huisdieren zijn op de Buitenplaats niet toegestaan.

Er zijn een aantal Lodgetenten met een afsluitbaar hek zodat je hond niet kan weglopen. Te weten; 115, 116,
201, 209, 211, 212, 401. Niet met voorkeur geboekt en wil je toch graag jouw voorkeur toevoegen aan de huidige
reservering? Neem contact op met onze receptie om te kijken naar de beschikbare plekken. De Forest Cabins
hebben een ring bij de veranda om een lijn aan vast te kunnen maken.

Wandelen met de hond
De directe omgeving biedt diverse wandelroutes waar je heerlijk kunt wandelen. In het Nationaal Park zijn honden
welkom mits aangelijnd. Het Rozendaalse Veld, vlakbij de Buitenplaats, is bij uitstek een fantastische plek voor
honden. Zand, heuvels, heide, bos en ze mogen hier heerlijk loslopen. Ook op de landgoederen Beekhuizen,
Heuven en Rhederoord vind je een hondenlosloopplaats.

