
Uitlaatservice
BergseBeestenBoel

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

De eerste 3 tot 4 keer is het spannend om
mee te gaan in de bus. Alles is onbekend en
dat kost een hoop energie om te verwerken.
Meestal weten de meeste honden na de 4e
keer wat er gaat gebeuren en zitten ze in het
hok voor wij het vragen. De blijdschap als de
hond het busje herkent zegt voldoende ;).

Wandeltijden
Wanneer de hond met de BergseBeestenBoel meegaat,
weet je dat ergens tussen half 11 en half 3 de hond aan
de wandel is. Dit betekent dat de hond tussen 09.15
uur en 14:00 uur opgehaald wordt. Uiteraard kan bij
uitzondering dit anders zijn.

Bij extreem weer passen we de planning aan.
Bijvoorbeeld bij gladheid zullen wij eerder vertrekken
en rustiger rijden, dan kunnen we wellicht later op het
terrein zijn. Ook wanneer het écht heel slecht weer is
(storm, sneeuw, hitte, etc.) kijken we waar de hond het
meest gelukkig van wordt. Veiligheid en plezier zijn
twee belangrijke punten om rekening mee te houden
op deze momenten.

Aan-en afmelden
Graag ontvangen wij aan- en afmeldingen via de mail. Telefonisch aan-en afmeldingen aannemen is lastig omdat
wij aan het wandelen en/of rijden zijn. Daarom vragen wij u aan- en af te melden via de mail. Je ontvangt ALTIJD
een bevestiging van de aan- of afmelding. Als je geen mail hierover hebt ontvangen, dan graag nogmaals contact
opnemen zodat je zeker weet dat de hond ingepland of afgemeld is. 

www.bergsebeestenboel.nl

06- 42 84 08 38 | info@bergsebeestenboel.nl

Betaling
Je hebt een machtiging tot incasso afgegeven. Je ontvangt de nota via de mail en deze nota wordt na ca. 5
werkdagen geïncasseerd. De nota van de abonnementen wordt aan het begin van de maand verstrekt.

Wie wandelt er met mijn hond?
De BergseBeestenBoel heeft buiten de vaste uitlaatsters die rijden en de honden komen halen, vaste en flexibele
medewerkers op het terrein.Zij wandelen mee en zorgen er voor dat de water- en zwembakken altijd vers gevuld
zijn en wandelen na iedere wandeling rond om alles goed netjes te houden. 
Verder is de BergseBeestenBoel een erkend leerbedrijf en wandelen er dagelijks ook stagiaires mee. Zij wandelen
altijd onder begeleiding van een van onze uitlaatsters.

Bij de BergseBeestenBoel bieden wij ook ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen
mensen met een beperking zijn, maar ook ouderen of eenzame mensen die bij ons een stuk dagbesteding vullen.
Daarnaast hebben we nog een aantal trouwe vrijwilligers die wekelijks op vaste dagen een wandeling
meelopen en meehelpen om er een gezellige wandeling van te maken.



Er zijn een aantal momenten dat de hond helaas niet naar de dagopvang mag. 

Wat kan de hond verwachten?
De honden worden, begeleid, losgelaten op het terrein en mogen
dan echt een uur 'hond zijn'. Dat betekent: rennen, spelen,
snuffelen, speuren, etc.

 

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 puppybox. 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 uitlaatservice beëindigen. 

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! 

De ervaring leert dat de honden dit ook graag doen. Er wordt gezwommen, 
gespeeld, gerend, geklommen en gegraven. Wij wandelen echt met de honden, bij ons
geen afgebakende veldjes maar een groot uitdagend terrein om op avontuur te
gaan. Ons terrein is volledig omheind, maar is zo groot dat de honden niet de randen
van het terrein op zoeken. Het risico van weglopen is zeer klein, maar garantie geven
wij niet omdat honden nu eenmaal kunnen klimmen. 

Na een uur wandelen, maken we de honden zo goed mogelijk schoon en leveren wij ze handdoek droog thuis af.
Hopelijk vind je bij thuiskomst een voldane en uitgelaten viervoeter! Al ons vaste personeel en een flink aantal
vaste vrijwilligers hebben een erkende opleiding voor dierverzorging, uitlaat- of dierenartsassistente. Daarbij
blijven wij cursussen volgen om steeds weer bij te leren en op te frissen.



Opvoedregels
Iedere baas voedt zijn hond op zijn eigen manier op. De ene
baas heeft een hardere aanpak dan de andere baas. Dit heeft
vaak ook met het ras van de hond te maken . Om bij ons in de
roedel mee te kunnen lopen moet de hond sociaal vaardig zijn
en hoeft de hond niet gecastreerd te zijn

De uitlaatsters hebben ervaring in het roedelgedrag en leiden de roedel als roedelleider. Zij
herkennen vaak al ver van te voren waar de problemen kunnen liggen en onderbreken dit gedrag
door aan te lijnen in een neutrale houding. Hierdoor gaat de hond zelf nadenken en zal na verloop
ander gedrag vertonen. Als de hond weer normaal meeloopt en niet meer fixeert, dan wordt hij/zij
weer vrijgelaten en krijgt hij/zij de kans te laten zien hoe het wel moet

Ook het rijgedrag corrigeren wij op deze manier. De meeste honden accepteren dit en passen het gedrag aan.
Meestal zodra de puberteit voorbij is. Toch zijn er soms reuen die blijven rijden en daardoor zelfs geen tijd hebben
om te spelen of zichzelf te ontlasten, omdat ze alleen maar hiermee bezig zijn. In dat geval zullen wij in een apart
mailtje contact opnemen en (chemische ) castratie bespreken

Hoewel wij weinig vecht incidenten hebben, kan dit altijd voorvallen. We zullen dan altijd, ook als er geen schade
is, dit aan de baas melden. Is er wel schade, dan bellen wij de baas. Krijgen wij geen contact dan gaan wij naar de
dierenarts en laten het behandelen over aan de dierenarts. Wij handelen altijd naar het welzijn van de hond. De
kosten hiervan zijn voor de baas. Risico honden die sociaal vaardig zijn mogen mee wandelen in de roedel, mits
zij een muilkorf dragen

Uitlaatovereenkomst
• Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren te hebben afgesloten.
• Alle gegevens over de hond naar beste weten te hebben ingevuld/verstrekt.
• Dat bekend is dat de hond los van de lijn wordt uitgelaten, en dat bij onverhoopt weglopen of zichzelf verwonden
BergseBeestenBoel daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. Tenzij dit door verwijtbaar gedrag van de
BergseBeestenBoel is veroorzaakt.
• Dat de hond tijdig de jaarlijkse entingen heeft gehad en tevens de hond niet te zullen meegeven indien deze lijdt
aan een besmettelijke ziekte of anderszins een mogelijk besmettingsgevaar voor andere honden kan zijn.
• Na de jaarlijkse entingen BergseBeestenBoel hiervan een kopie/scan te verstrekken.
• Een teef gedurende de loopsheid (minimaal 3 weken) niet te zullen meegeven.
• Dat deze overeenkomst zal vervallen indien mocht blijken dat om wat voor reden dan ook de hond niet in de
groep te handhaven is of eigenaar niet tevreden is over de diensten van de BergseBeestenBoel.
• De Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en hiermee akkoord te gaanIndien er door de
BergseBeestenBoel gebruik gaat worden gemaakt van een sleutel dan mede hiervoor ondertekenen. Indien er
geen sleutel wordt gegeven niet van toepassing


