Tips en afspraken:
Veiligheid vooraf:
Vul op jouw profiel geen adres in. Van de postcode hebben we alleen de cijfers
nodig.
Ook jouw volledige naam is niet nodig (wel wanneer je wilt adverteren).
Geef pas jouw adres als je besloten hebt om met elkaar kennis te maken.

Kennismaken:
Afhankelijk van de diersoort is het prettig om vooraf kennis te maken met elkaar
en het dier. Als het om een hond gaat, is het leuk om samen een wandeling te
maken en hem zo beter te leren kennen.
Tref elkaar zo vaak als nodig is voor allebei om je prettig te voelen en het dier
met een gerust hart toe te vertrouwen aan diegene die voor hem gaat zorgen.

Het dier gaat of komt logeren (of het dier wordt thuis verzorgd)
Bespreek de checklist met elkaar. (je vindt ze onder downloads)
Vul de lijst met gegevens in. (je vindt ze onder downloads)
Geef vertrouwde spullen mee (mand, speeltjes) zodat het dier zich snel op zijn
gemak voelt.
Hang bij hond en kat een kokertje met het logeeradres en telefoonnummer aan
zijn halsband

Maak duidelijke afspraken:
Wat te doen in geval van ziekte of overlijden? (laat gegevens achter op de lijst
gegevens’)
Wil de eigenaar op de hoogte gesteld worden tijdens zijn vakantie?
Dierenarts bezoeken worden betaald door de eigenaar! Logisch maar bespreek
het vooraf.
Wanneer ga je wel of niet naar de dierenarts?
Hoe moet het dier verzorgd worden?
Medicijngebruik?
Hoeveel voer krijgt hij en hoe vaak moet hij gevoerd worden?
Mag het dier nog wat anders dan zijn eigen voer en zo ja, wat?
Hoe vaak moet een hond uit?
Mag de hond los lopen?
Mag de poes buiten? Hoe lang, hoe vaak?
Kunnen andere dieren los in huis rondlopen/vliegen?
Loopsheid? En daaruit voortkomende eventuele zwangerschap?

Zijn de dieren ontwormd en beschermd tegen vlooien en teken?
Bij verzorging bij het dier thuis, hoe vaak, hoe lang?
Lichamelijke verzorging, borstelen, wassen etc.
Wanneer wordt het dier gebracht en opgehaald?
Wordt er betaald?
Zo ja, hoeveel? En hoe vindt de betaling plaats?

Schrijf na het logeren een reactie op het profiel van de ander
en ken ‘zwoofertjes’ toe.

