Een kennismaking en rondleiding

Dier & Vriend
Venhorst

Waarom verplicht een kennismaking met hond?
Iedere hond is anders en heeft zo zijn eigen verhaal en behoeftes. Tijdens de kennismaking krijgen wij al
een goed beeld van uw hond, is er onzekerheid aanwezig of bijvoorbeeld angst door trauma? De ene
hond heeft wat langer de tijd nodig om vertrouwen en veiligheid op te bouwen dan een ander. Zo
kunnen wij aan het einde van de rondleiding bepalen of ons pension geschikt is voor uw hond en op
welke wijze wij uw hond rustig kennis laten maken met een verblijf in ons pension. Uiteraard is het ook
belangrijk dat u er zelf een goed gevoel bij heeft, maar dit zult u snel genoeg aan uw hond zien.

Wat houdt de kennismaking precies in?
Wij vinden het belangrijk de tijd te nemen om uw hond en u te leren kennen, daarom is een
kennismaking alleen voor u en eventueel vrienden/familie, dit heeft een totale duur van +/- 30 min.
Tijdens de kennismaking zullen we samen door het pension lopen en vertellen we ondertussen onze
werkwijze. Natuurlijk is er op ieder moment de gelegenheid om vragen te stellen.
Als u er een goed gevoel bij heeft maken we samen een account aan en krijgt u hier uitleg over.
Hiervoor is het belangrijk om het paspoort van uw hond(en) mee te nemen.
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Belangrijke
info
Algemene voorwaarden
Aan een kennismaking zijn geen kosten verbonden. Aangezien een rondleiding een duur heeft van +/30 min. is het voor ons van groot belang dat u op tijd komt, wij vinden het namelijk zonde als er tijd
verloren gaat waardoor wij minder de tijd voor u kunnen nemen.
Is er wat tussen gekomen en bent u genoodzaakt de kennismaking te annuleren?
Indien u de kennismaking 24 uur voor aanvang annuleert zijn er geen kosten aan verbonden.
Annuleert u de reservering binnen 24 uur voor aanvang, dan wordt er €15 euro in rekening gebracht.
Gelieve op tijd annuleren, dan kunnen wij een ander blij maken met uw plek.
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Routebeschrijving
Grote baan 4 (blauwe punt op de afbeelding) staat aangegeven als
het adres van Dier & Vriend Venhorst, maar wij hebben voor het
pension een aparte inrit laten maken (rode cirkel), deze staat helaas
nog niet aangegeven op de kaart.
U kunt vanuit de provinciale weg niet direct naar de inrit van het
pension, zoals u kunt zien op de afbeelding hier rechts.
Uw navigatie zal u volgens optie 1 of 2 van de grote weg af sturen,
belangrijk om dan de rode lijn op de afbeelding te volgen en zo komt
u bij Dier & Vriend Venhorst.
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Indien u problemen heeft met het vinden van het adres kunt u altijd
bellen en dan komt het helemaal goed.
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