Hondenregels La Tierra Verde
Honden zijn bij ons van harte welkom, mits:













Ze in bezit zijn van een geldig Europees hondenpaspoort.
Ze voorzien zijn van de benodigde inentingen inclusief rabiës enting (hondsdolheid).
Ze zijn voorzien zijn van een chip.
Ze nooit alleen in de woning worden achtergelaten
U zelf een mand, kleed, bench voor uw hond(en) meeneemt.

Ze niet in de slaapkamer verblijven.
Ze niet de zitmeubelen gebruiken.
Ze buiten het terrein worden uitgelaten.
U eventuele ongelukjes zo snel mogelijk opruimt.
Ze geen overlast veroorzaken (overmatig blaffen, etc.).
U er rekening mee houdt dat loslopen alleen mogelijk is als ze geen overlast bezorgen aan
andere gasten / honden.

* In principe is er geen max. aan het aantal honden die met de baasjes meekomen (wel graag in
overleg).
* Uitlaten is hier geen probleem, naast ons terrein loopt u zo een bos in en er zijn heel veel
mogelijkheden om lekker te lopen met uw hond. Loslopen is buiten de bebouwde kom toegestaan
maar in de bebouwde kom moeten ze altijd aangelijnd zijn.
* De eigenaren van La Tierra Verde hebben te allen tijde het recht baasjes met honden die overlast
bezorgen (op welke manier dan ook) te verzoeken het terrein te verlaten en een andere
accommodatie te zoeken.
* In Alcuéscar (3 km) is er een hele goede dierenartsenpraktijk, desgewenst (bij taalproblemen oid)
gaan wij met u mee...,
In Spanje is het verboden om de hond “los” in de auto mee te nemen. Op de achterbank is het
verplicht een gordel om of in een bench. In de achterbak achter een net of opvangrek
Er kan ook om een passende muilkorf gevraagd worden
Let op als U met een “stoere hond” reist, hier zijn zeer strenge regels voor in Spanje.
Informeer u goed voordat u naar Spanje afreist zodat u en uw hond een fijne en onbezorgde
vakantie heeft.
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