
Checklist
voor vakantie met uw hond

  Bezoek de dierenarts om uw reisplannen te bespreken en  
eventueel benodigde medicijnen mee te kunnen nemen

 Controleer op juiste vaccinaties
 Tekenprofylaxe, hartwormprofylaxe
 Vraag grenspapieren aan
 Vraag toestemming voor de hond bij de vakantieaccommodatie
 Plan overnachtingen tijdens de reis in (bij autoreizen)
 Koop reisbehoeften zoals voer en hondensnacks in

Ook uw hond mag het op reis aan niets ontbreken en daarom moet u er 
in alle opzichten goed voor zorgen. Daarbij gaat het er niet alleen om dat 
de hond zich prettig voelt, maar ook dat u aan de wettelijke voorschriften 
voldoet.

 Internationaal dierenpaspoort en grenspapieren
 Polisnummer en contactgegevens aansprakelijkheidsverzekering
 Naamplaatje (met ook vakantieadres en reisdatums)
 Tickets
  Riem, reiskennel of -kooi of transportbox, muilkorf (voorschrift in 

bepaalde vakantielanden)
 Plastic zakken en schep
 Vers drinkwater in de �es, waterbak
  Blikopener, voer, snacks en kauwbot (om op te kauwen bij luchtdruk-

verschillen)
 Speelgoed, mand en deken
 Handdoek en bescherming tegen de zon

 Voorgeschreven medicijnen
 Medicijnen tegen reisziekte, kalmeringsmiddel
 Antibiotica
 Middelen tegen diarree (bijv. met actieve kool)
 Wondspray, desinfectiemiddel (bijv. jodium)
 Oog- en oordruppels, oorreiniger
 Pootverzorging
 Vlooien- en tekenhalsband
 Tekentang
 Oogdoekjes (voor het reinigen van de ogen)
 Verbandmateriaal 
 Koortsthermometer, pincet
 Contactgegevens van de dierenarts thuis

Veel medicijnen zijn alleen op recept verkrijgbaar. De dierenarts beslist in 
dit geval welk medicijn het meest geschikt is voor uw hond en hoe hoog de 
dosering moet zijn in noodgevallen.

Wij wensen u nu al een leuke en ontspannen vakantie en een 
gezonde thuiskomst.

Hier enkele voorbeelden ter voorbereiding: Uw reisapotheek moet onder meer bevatten:

De bagagelijst voor uw hond:

De reisbagage van uw hond moet bevatten:

U wilt graag samen met uw hond van uw vakantie genieten. Daarom hebben wij hier enkele belangrijke tips voor u op een rijtje gezet om u te 
helpen bij de voorbereiding.

Reisvoorbereiding: Afhankelijk van het land van bestemming gelden speciale inreisvoorschriften, waarover u van tevoren informatie moet 
inwinnen. Zo zijn bijvoorbeeld pitbulls streng verboden in Frankrijk en Denemarken en mogen in Portugal honden niet in de bus of de trein. In 
enkele deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland is de muilkorf verplicht. Win vóór vertrek informatie in over de gezondheidsrisico’s voor uw 
hond in het vakantieland.


