Prijslijst Honden
Strippenkaart hondenwandelingen 1 uur:
10 Strippenkaart voor 10 lange wandelingen €. 115,00
2e hond op hetzelfde adres krijgt 25% korting.
Losse wandeling €. 13,50.
Honden Uitlaatbeurten (max. 20 min.):
10 Strippenkaart voor 10 korte wandelingen €. 75,00
2e hond op hetzelfde adres krijgt 25% korting.
Losse uitlaatbeurt €. 7,50 per keer
Buiten een straal van 5 km rond de wijk Hoograven berekenen wij €. 0,21 per km extra.

HONDENUITLAATSERVICE HOOGRAVEN
Staat onder beheer van Cynthia van den Hoven,
een professionele leidinggevende, die samen met
haar medewerkers ervoor zorgt dat het uw hond
aan niets ontbreekt.
De opleiding die zij hiervoor heeft genoten bij Martin Gaus omvatten module 1 t/m 4, oftewel: rassenkennis, gedragsherkenning en roedelgedrag, EHBO
en bedrijfsvoering.
HONDENUITLAATSERVICE HOOGRAVEN
Is er ter ondersteuning van hondeneigenaren in het
uitlaten en het eventueel adviezen geven omtrent
verzorging, opvoeding en alles wat verder komt kijken bij het bezitten van een hond.
Naast de hondenuitlaatservice kunnen wij uw huisdieren aan huis verzorgen, wanneer u een weekendje weg bent of tijdens een vakantie, maar ook ingeval
u dit niet zelf kunt doen. Denk hierbij ook aan de verzorging van uw kat, konijn, vogel, vissen en andere
kleine huisdieren.

Kennismakingsaanbieding
Ter introductie kunnen wij u 4 (lange) wandelingen aanbieden voor slechts €. 40,00 (één maand geldig). Zo
kunt u onze diensten uitproberen en daarna beslissen
voor een ander contract.
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verzorging aan huis van
knaagdieren, vogels en
vissen
Cynthia van den Hoven
Zeeltstraat 22
3525 TG Utrecht

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via onze website
www.hondenuitlaatservicehoograven.nl of als u niet
over internet beschikt telefonisch via telefoonnummer
06-12897482. Vervolgens maken wij een afspraak
om elkaar en uw huisdier beter te leren kennen.

Telefoon: 06-12897482
E-mail: hondenuitlaatservicehoograven@gmail.com
KvK nr. 57414629

HONDENUITLAATSERVICE HOOGRAVEN

HONDENUITLAATSERVICE HOOGRAVEN
Om allerlei redenen is het soms moeilijk om tijd te
vinden om uw hond één of meerdere keren per week
lekker te laten wandelen en ravotten met andere honden. Misschien heeft u een fulltime baan, bent u ziek,
op leeftijd of gehandicapt, waardoor u niet in staat
bent uw hond te verwennen met een stevige wandeling. Een gediplomeerd hondenbegeleidster van
HONDENUITLAATSERVICE HOOGRAVEN, neemt deze
taak, tegen een geringe vergoeding per dag, graag
van u over. (wandelservice)
Wanneer u kiest voor het uitlaten van uw hond in uw
directe omgeving en niet kiest voor onze lange wandeling dan is onze uitlaatservice een uitkomst. De
uitlaatservice is vooral bedoeld voor honden op leeftijd (slecht lopen), honden met een slechte conditie,
puppy’s en loopse honden. Ook kan er voor u als
hondeneigenaar een andere reden zijn om uw hond
uit te laten gaan met de uitlaatservice: u wilt een dagje shoppen of naar het strand, u bent alleenstaand en
de hele dag naar uw werk, u bent ziek of herstellende, revaliderende, mindervalide of gehandicapt of
door uw leeftijd hier niet (goed) meer toe in staat.
Vanaf nu kunt u uw huisvriend voor één dag of meerdere dagen per week met een gerust hart door ons
laten uitlaten.

Honden

Wandelservice (lange wandeling)
Vanuit het oogpunt van overzicht en veiligheid, wordt in
kleine groepen (5 tot 7 honden) gewandeld. We kunnen
dan ook iedere hond voldoende aandacht geven. De hond
wordt bij u thuis opgehaald om één uur te kunnen wandelen en ravotten met andere honden. Na dat uur worden ze
weer naar huis gebracht, zonodig een beetje schoongemaakt en voorzien van een hondenkoekje.
U kunt, als u dat op prijs stelt, een aantekeningenschriftje
bij de riem leggen. Wij noteren dan eventuele bijzonderheden van uw hond bij terugkomst of u kunt een bericht voor
ons achterlaten.
Uitlaatservice (korte wandeling)
Is uw hond jonger dan zes maanden, loops of al iets ouder
dan is de uitlaatservice meer geschikt. In uw omgeving
wordt uw hond uitgelaten voor ongeveer 20 minuten,
waarbij wij uw hond in principe niet loslaten.
Trainingen:
Cynthia is aspirant hondentrainer bij de Utrechtse Honden
Rasvereniging (URV)

Katten
Uw kat wordt bij u thuis verzorgd als u enkele
dagen weg bent. U zorgt ervoor dat eten en
kattenbakstrooisel aanwezig is; wij zorgen ervoor dat uw kat iedere dag eten en vers water
krijgt en het verschonen van de kattenbak .
Natuurlijk krijgt uw kat ook de nodige aandacht.
Daarnaast verzorgen wij
gratis uw post en planten.
Voor de wijken Hoograven,
Lunetten, Rivierenwijk en
Kanaleneiland kunnen wij u
dit pakket aanbieden voor
€.10,00 per kat per dag.
Elke tweede kat op hetzelfde adres kost u slechts
€. 2,50 per dag.
Voor alle andere wijken in
Utrecht geldt een kilometervergoeding van € 0,21 per
km.

Wij adviseren u uw hond twee uur voor een wandeling/
training geen eten te geven. Dit om maagtorsie te voorkomen.
Verzorging kleine huisdieren bij u thuis:
Ook voor uw konijn, vogel
of vissen kunnen wij u een
pakket aanbieden.
Voor verdere informatie

www.hondenuitlaatservicehoograven.nl

