


De vakantie checklist 
voor jouw huisdier
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Ga goed voorbereid op vakantie. Gaat je huisdier mee, 
naar een pension of blijft hij thuis? In deze checklist  
vindt je alle punten die je nog even na moet lopen voor 
je vertrekt.

De voorbereiding
De vakantiebestemming
Zoek naar een vakantiebestemming die niet alleen leuk is voor 
jou, maar ook voor je huisdier. Gaat je huisdier mee op reis? 
Zoek dan naar een omgeving waar hij vrij kan bewegen. Let 
hierbij ook op de reisduur en het klimaat.  Gaat je huisdier naar 
een pension? Zoek dan naar een pension waar hij zich thuis zal 
voelen. Blijft je huisdier thuis? Zorg dan voor een goede oppas.

Regel een pension of oppas
Gaat je huisdier niet mee op vakantie? Reserveer dan tijdig een 
plekje voor je huisdier in een pension of regel een oppas. 

De regels van het vakantieadres zelf
Informeer goed of huisdieren zijn toegestaan op de vakantie-
bestemming en welke regels hier aan verbonden zijn.

De wet- en regelgeving in het land van bestemming
Ieder land heeft een andere wet- en regelgeving rond-
om het meenemen van huisdieren. Op www.licg.nl 
vindt je een compleet overzicht van de wet- en regelge-ving 
die geldt in het land van jouw vakantiebestemming. 

Is er een dierenarts in de buurt?
Informeer van tevoren goed of er een dierenarts in de buurt is 
van jouw vakantiebestemming, zodat je hier in geval van nood 
snel terecht kunt.  

De juiste reismand en/of riem
Informeer bij de luchtvaartmaatschappij naar de voorwaarden 
die verbonden zijn aan het vervoeren van huisdieren. Welke 
afmetingen mag de reismand hebben en op welke manier 
moet jouw huisdier vervoerd worden? Ook voor de autorit naar 
het vliegveld of naar het pension zal jouw huisdier een goede 
reismand, autobench of riem nodig hebben. 
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Een huisdierenpaspoort
Neem het dierenpaspoort van jouw huisdier altijd mee op reis, 
met daarin alle gegevens, recente vaccinaties en inentingen 
van jouw huisdier. Blijft je dier thuis? Leg het paspoort dan op 
een duidelijke en zichtbare plaats voor de oppas klaar.

Een chip of penning
Informeer naar de chipverplichting van jouw vakantie-
bestemming. Is jouw huisdier nog niet gechipt maar is dit wel  
verplicht? Chip je huisdier dan bij een dierenarts. Is jouw  
huisdier al wel gechipt? Controleer dan of alle gegevens nog 
up to date zijn. Is een chip niet verplicht voor jouw huisdier? 
Voorzie je huisdier dan in ieder geval van een penning met 
daarop jouw contactgegevens.

Vaccinaties, ontwormen en inentingen
Per vakantiebestemming verschillen de regels rondom de 
verplichte inentingen en vaccinaties. Informeer daarom goed 
naar wat voor jouw huisdier verplicht is. Voorzie je huisdier  
tijdig van de juiste vaccinaties en inentingen en ontworm hem. 

Reizen naar een warm en zonnig gebied
Reis je naar een warm en/of zonnig gebied? Schaf dan  
verkoelende kleding, een koelmat, zonnebalsem en/of voet- 
zolenspray aan. Ook voor warme dagen thuis is dit aan te raden. 

Ca. een week voor vertrek
Drinkwater
Neem altijd voldoende drinkwater mee voor onderweg.  

Belangrijke gegevens
Laat belangrijke contactgegevens, zoals je telefoonnummer, 
achter van een contactpersoon die in Nederland blijft en  
bereikbaar is. Neem ook altijd het telefoonnummer van je  
dieren-arts mee naar je vakantiebestemming. 

Medicatie (indien nodig)
Heeft jouw huisdier speciale medicatie nodig of heeft hij 
last van reisstress, wagen- of zeeziekte? Sla dan tijdig de  
benodigde medicatie in en zorg voor voldoende voorraad. 

Speciale voeding (indien nodig)
Eet jouw huisdier speciale voeding? Het is mogelijk dat deze 
voeding niet verkrijgbaar is op je vakantiebestemming of in 
het pension. Zorg daarom voor voldoende voorraad. 
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Bescherm je huisdier tegen vlooien, teken en andere  
parasieten
Bescherm je huisdier goed tegen parasieten en controleer 
hem hier ook dagelijks op. 

Mand en speelgoed
Het is belangrijk om je huisdier te laten wennen aan een  
nieuwe omgeving. Je kunt je huisdier hierbij helpen door ver-
trouwde spullen van thuis mee te nemen zoals een mand,  
deken en speelgoed. Zeker speelgoed waar hij gek op is zal 
hier goed bij helpen.

Halsband en riem (en poepzakjes)
Een halsband, riem en poepzakjes zijn nodig om je hond uit te 
laten, maar ook katten en knaagdieren kunnen wandelen erg 
leuk vinden. Neem daarom, indien je huisdier dit leuk vindt, 
een passende halsband en riem mee op reis. 

EHBO-set
Neem altijd een EHBO-set mee op reis, voor zowel jou als je 
huisdier. 

Alles gecheckt? Dan wensen 
wij van Discount4Pets je een 
prettige vakantie!


