
Geachte gast,

Wij heten u en uw trouwe viervoeter van harte welkom op ons park.

Recreatiepark De Boshoek is een huisdiervriendelijk park. Samen  met u werken  wij 
graag aan een �jn verblijf voor u en uw hond op ons park. Wij verzoeken u het 
volgende reglement in acht te nemen:

1. Honden mogen op het recreatiepark en kampeerterrein alleen in de voor  
 hen bestemde zones komen. 
2. Per kampeerplaats zijn maximaal 2 honden toegestaan, het verblijf van   
 meer honden is op aanvraag.
3. Per accommodatie is het aantal honden afhankelijk van de grote van de   
 accommodatie. 
4. De aanwezigheid en het aantal honden moeten op het moment van 
 reservering en aankomst vermeld worden.
5. Honden dienen voor hun behoeften buiten het park begeleid te worden.  
 Mocht onverhoopt uw hond op het park de behoefte doen, dient dit   
 onmiddellijk door u te worden opgeruimd.
6. De honden moeten vrij zijn van vlooien, teken of andere parasieten.
7. Honden dienen in een accommodatie in een bench te verblijven als u ze  
 achterlaat.
8. Indien wij achten dat uw hond een gevaar is voor de algemene veiligheid  
 kunnen wij u verplichten uw hond een muilkorf te laten dragen.
9. Wij verzoeken u uw hond een halsband met penning te laten dragen.
10. Het is niet toegestaan honden naar het toiletgebouw te brengen en ze   
 daar te douchen. 
11. Honden mogen andere gasten niet tot last zijn en mogen niet, zonder   
 toestemming, op de standplaatsen of in de accommodaties van andere   
 gasten komen.
12. Eventuele schade die derden en de structuren van het recreatiepark/
 kampeerpark door honden berokkend wordt, valt onder de volledige 
 verantwoording van de eigenaar.
13. Eventuele mishandelingen ten aanzien van honden zullen gemeld worden  
 bij de bevoegde autoriteiten.
14. De honden mogen niet onbeheerd en vrij, zonder eigenaar, rondlopen    
 over het park. 
15. Wij behouden ons het recht voor gasten die zich niet aan deze 
 voorschriften houden de toegang tot het park te ontzeggen.

Graag houden wij, samen met u, ons park schoon. Onze dank voor uw 
medewerking.

Team Receptie Recreatiepark De Boshoek


