
DIEREN REISAPOTHEEK:
Middelen tegen reisziekte / kalmeringsmiddelen
Middelen tegen diarree
Antibiotica
Oog- en oordruppels
Oogdoeken
Gaasjes, verband
Vlooien- en tekenhalsband
Ontsmettingsmiddelen
Eventueel benodigde medicatie voor bestaande ziektes

TIPS VOOR HET REIZEN MET EEN VIERVOETER:
Neem vaak en lang genoeg pauzes.
Zorg altijd voor vers drinkwater.
Laat uw hond indien mogelijk nooit alleen in de camper.
Als u hem toch alleen moet laten, doe het dan kort - niet langer dan 15 minuten.
Laat de ramen altijd een beetje open, zodat uw huisdier genoeg zuurstof krijgt en geen hitteberoerte oploopt!
Let er tijdens het rijden op dat tocht de ogen van uw hond ernstig kan beschadigen.
Informeer naar de voorschriften in het land waar u naartoe reist met betrekking tot het vervoer van dieren, eisen aan de riem 
of muilkorf, enz.
Informeer naar de dichtstbijzijnde dierenarts op de reisbestemming. Merkt u bij terugkomst ongewoon gedrag of 
ziektesymptomen bij uw hond op? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan uw dierenarts melden! Vermeld altijd de landen die u 
onlangs hebt bezocht. 

REIZEN MET EEN HOND? KIJK!
Een van de grote voordelen van reizen met HYMER is dat u uw trouwe viervoeter altijd bij u kunt hebben. Om er voor te zorgen 
dat uw hond het onderweg altijd goed en comfortabel heeft, moet u met een paar dingen rekening houden, waarvan wij de 
belangrijkste hier voor u op een rijtje hebben gezet:

VOOR DE REIS:
Laat uw hond wennen aan lange autoritten voordat u aan uw camperreis begint. Laat u adviseren door uw dierenarts en zorg zo 
nodig voor de nodige medicatie, zoals teken- en ontwormingskuren. Dieren zijn niet op alle campings toegestaan. Zoek bij het 
plannen van uw reisroute uit of uw gewenste bestemming diervriendelijk is.

MOET JE HEBBEN:

Alle benodigde papieren / grenspapieren alsmede 
inentingsbewijzen
Verzekeringsnummer en adres van aansprakelijkheid
Muilkorf / riem
Halsband met adres en naamplaatje
Transportmand / slaapmand
Eten, traktaties, kauwbotten
Blikopener
Speelgoed
Borstel
Plastic zakken 
Waterfles & Waterbak 
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