
Dagopvang
BergseBeestenBoel

Welkom!
Binnenkort zal de hond gebruik maken van onze
dagopvang. 

Onze dagopvang is een rustplek voor de hond.
Dat betekent dat ze hier, na de wandelingen,
zullen komen om te rusten. We hebben diverse
soorten slaapplekken. Onze voorkeur gaat er
naar uit dat de hond in een bench verblijft (deze
hebben we voldoende staan). We hebben
afgedekte benches waardoor de hond echt een
moment voor zichzelf heeft. Als de hond niet in
een bench kan, hebben we voldoende manden
waar ze in kunnen liggen.

Openingstijden
De dagopvang is geopend van 06:30 in de
ochtend tot 18:00 in de avond. We vragen je
vooraf aan te geven wanneer je verwacht de
hond te brengen en te halen. Hier kunnen wij
dan rekening mee houden met de planning. We
zullen nooit weggaan zonder dat de hond
opgehaald is. Wel verwachten we dat de hond
voor 18:00 opgehaald wordt. Mocht dit
(onverwachts, door bijvoorbeeld file) niet zo
zijn ontvangen we graag tijdig bericht. Omdat
het personeel hier langer voor moet blijven zijn
er kosten aan verbonden. Per te laat kwartier
rekenen wij €2,50. 

Brengen en halen
In de ochtend kun je de hond bij ons, tot half 10, afgeven aan de balie. De deur zal open zijn en wanneer er niemand
bij de balie is kun je op het belletje drukken. We vragen je niet mee te gaan naar achter, omdat andere honden hier
op kunnen reageren. Weet dat de honden in de ochtend vaak drukker zijn, dus dat er geblaft kan worden.  We
verwachten dat de hond vooraf uitgelaten is! Natuurlijk gaan ze met ons naar het veld, maar dit is niet direct in de
vroege ochtend. Je mag natuurlijk altijd komen kijken, maar geef dat aan. Dan nemen we je mee via een andere
ingang. 

De hond zal eerst even spelen in de speelhal, daarna zal deze, voordat we naar het veld gaan, kort rusten in de
bench.

Wanneer de hond opgehaald wordt geldt dezelfde regeling. Graag bij de balie wachten tot wij de hond opgehaald
hebben. De honden worden rond half 4/ 4 uur teruggebracht van het land. Dat betekent dat we hen vaak wakker
moeten maken als ze opgehaald worden. Ze zijn daarna niet meer buiten geweest. 

Later brengen / eerder halen
Mocht je de hond later dan half 10 brengen of eerder dan 16:00 ophalen, dan kan dat direct bij het veld. We horen
dit wel graag vooraf!
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Er zijn een aantal momenten dat de hond helaas niet naar de dagopvang mag. 

Eten/spulletjes
Wanneer de hond tussen de middag moet eten vragen wij je dit
mee te geven. Je zult van ons, de eerste keer, twee voerbekers
ontvangen. Deze mag je de eerstvolgende keer gevuld mee
terug nemen. Één van deze bekers blijft bij ons in de voorraad,
de andere gaat steeds weer mee naar huis. We hebben graag
een bakje voer op voorraad, zodat we altijd eten in huis hebben
mocht je het een keer vergeten. 

Sommige hondjes vinden het prettig om iets van thuis in hun
bench te hebben. Daarom is het altijd toegestaan een kleedje,
knuffel, etc. mee te geven.

Introductie op het veld
Voor de hond kan de eerste (paar) keer als spannend ervaren worden. Je zal merken dat de hond steeds meer op
zijn/haar gemak zal zijn naarmate hij/zij vaker komt. Wij werken met roedels. Elke nieuwe hond zal worden
geïntroduceerd aan de roedel waarvan wij verwachten dat zij het beste tot hun recht komen. Hierin wordt ook
gewisseld. De introductie begint voor elke hond in de introductiebox. Een afgesloten ruimte op het land waar, op
maat, honden aan toegevoegd worden. We letten hierbij goed op de signalen die hond afgeeft en kijken naar de
houding.  Op die manier leren we de hond kennen en zorgen we ervoor dat hij/zij goed kan ontspannen. Indien we
na vijf keer merken dat de hond niet kan aarden in een van de bestaande roedels én zich niet sociaal ontwikkelt,
moeten we helaas de dagopvang beëindigen. 

Dagplanning
Zie hieronder een grove planning. De hondjes zijn drie keer per dag lekker buiten.
Indien het mooi weer is én de honden het willen mogen ze langer buiten blijven.
06:30 - Dagopvang geopend
09:30 - Honden gaan naar het veld (Puppy’s blijven tot half 11 op de opvang)
11:00 - Honden gaan terug naar de dagopvang
11:00 - 12:30 - Eten | Rustmoment
12:30 - 14:00 - Honden op het veld
14:00 - 15:00 - Honden komen terug naar de dagopvang
15:00 - 16:00 - Nog even spelen!
16:00-18:00 - Honden kunnen opgehaald worden | rustmoment

Wanneer mag de hond niet komen?
Loopsheid | Tijdens de loopsheid van uw hond zult u een andere oplossing moeten zoeken. 3 weken heeft
een teef nodig om de loopsheid te doorlopen. We kunnen haar helaas ook niet meenemen 
Ziek | De meeste hondenziektes zijn virussen en dus besmettelijk. U begrijpt dat ze dan niet mee kunnen. Er
zijn virussen die geen echte ziekte klachten geven maar wel besmettelijk zijn. Bijvoorbeeld kennelhoest in de
lichte vorm of wratten bij de jonge hond. 
Blessure | We denken altijd in het belang van de hond. Is het veilig én heeft de hond voldoende plezier als
hij/zij, met een blessure, mee gaat? Dan is de hond meer dan welkom! 



Adres
Je bent welkom op onze locatie aan de Centraleweg 11 G/H. 

Wanneer je over de Centraleweg rijdt zie je aan de linkerkant
grote groene silo’s. Tegenover deze silo’s zie je Albin. Op het
terrein van Albin zitten wij gevestigd. Wanneer je het terrein
oprijdt zitten wij helemaal aan de rechterkant. 

Hieronder vind je een kaartje én de afbeelding van het vooraanzicht. Mocht je het niet kunnen
vinden, bel ons dan gerust op: 06-42 84 08 38


