Hondenuitlaat &
Dierenverzorgings
Service Zwolle

Dieren verzorging aan huis tijdens
de vakanties
Aan de thuisblijvers is ook gedacht. Vooral
katten vinden het helemaal niet erg om thuis te
blijven, sterker nog, ze vinden het eigenlijk
helemaal niet leuk om verhuisd te worden. Maar
ook konijnen, cavia’s, kippen, reptielen, vissen
en paarden worden deskundig thuis verzorgd,
verschoond en met de nodige aandacht.
In de vakanties vangen we wel eens een hond bij
ons thuis op.

aan huis

Kennismaking
Tijdens een kennismakingsgesprek leert u ons
kennen en weet wie uw dieren in de toekomst gaat
verzorgen. U wilt natuurlijk ook weten aan wie u Uw
huissleutel toevertrouwd.
In dit gesprek informeert U ons over Uw huisdier en
worden volgende punten in een
verzorgingsovereenkomst vastgelegd.
 Uw en onze gegevens
 Periode van de gewenste verzorging
 Waar krijgt het dier te eten krijgen en hoeveel
 Moet het verblijf of de kattenbak verschoond
worden

Mick’s Hondenuitlaat &
Dieren Verzorgings
Service Zwolle
Mick Levy
Van Riemsdijkmarke 41
8016 CN Zwolle
Telefoon thuis 038-4600557
Mick
06-51524392

Met een goed gevoel van huis

 Zijn er andere speciale wensen
 Heeft uw dier een ziekte waar op gelet moet
worden, moeten er medicijnen worden
gegeven.
 Wie uw dierenarts is, in geval van nood gaan
wij dan naar de dierenarts

KvK oost Nederland nr. 08174147
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Mick’s
Honden Uitlaat Service

Van maandag tot en met vrijdag laat ik een
groep honden uit voor mensen die werken of
dit zelf niet (meer) kunnen. Dit doe ik op een
plek waar de honden veilig los kunnen lopen.

U mag rekenen op veel ervaring waar u en uw
hond veel profijt van hebben.

Tarieven
Per hond groepswandeling p/d
€ 10,00
Verzorging aan huis van 1 dier
€ 10,00
Verzorging aan huis van 2 dieren
€ 11,50
Verzorging aan huis van 3 of meer dieren € 13,00
Kattenbak verschonen
€ 2,50

De rit begint in Zwolle-zuid en via Assendorp,
Centrum, Aa-landen door naar Westenholte en
meestal als laatste Stadshagen. Deze rit duurt
maximaal 1½ uur. Voor sommige honden is
het ritje naar de uitlaatplaats al een grote
belevenis op zich. De meesten zijn vrolijk en
opgewonden.
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De wandeling
Ik wandel in een omgeving met bos, gras en
water. Er mag niet worden gejaagd, wel
gezwommen. Er is schoon water voor de
zwemmers. Sommige honden spelen het liefst
met elkaar en andere snuffelen en scharrelen
liever tussen de struiken en langs het water.
Tijdens de wandeling mogen de honden los
lopen. Nieuwe honden blijven aangelijnd
totdat er een “bandje” is ontstaan en de hond
mij als zijn geleider accepteert.
Kenmerken voor de wandelingen zijn
gezelligheid, plezier, ongedwongenheid en
verdraagzaamheid. De honden moeten het
naar hun zin hebben.

Beloning
Tijdens de wandeling krijgen de honden geen
Beloning in de vorm van koekjes. De honden
denken dan alleen nog maar aan koekjes en
blijven er om vragen.
Positief gedrag wordt beloond met positieve
aandacht attentie.

De roedel
De groep wisselt van dag tot dag. Er zijn grote
en kleine honden bij. Het aantal wisselt ook van
dag tot dag
Voor volwassen dieren maar vooral voor pups is
het leerzaam om een roedel te beleven en zich
hierin te handhaven. Honden voeden elkaar op
en brengen elkaar sociale vaardigheden bij.
Opdringerige of angstige honden worden zo
gecorrigeerd of juist vertrouwd gemaakt met en
door de andere honden.
Om mee te gaan op onze wandelingen is het
belangrijk dat de hond redelijk luistert en niet
agressief is.
Entingen zijn verplicht. Ook moeten de honden
op regelmatige basis ontvlooit en ontwormd zijn.
Onze comfortabele auto is voorzien van een
elektrische ventilator voor de constante aanvoer
van frisse lucht.
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