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Uw hond is  geslaagd!  
Dat  be tekent  da t  u  vana f  nu  gebru ik  kun t  maken  van  a l le  d i ens t en  d ie  w i j  

a anb ieden ,  uw  hond i s  van  ha r t e  we lkom!  
 
Voor de eerste keer: 

 Wanneer u gebruik wilt maken van één van onze diensten, kunt u reserveren 
via onze website. U vindt daar de knop “reserveren”. Iedere keer wanneer u 
de hond bij ons wilt brengen, dient u dit vooraf te reserveren via dat 
online formulier. 

 Denkt u aan het volledig invullen en ondertekenen van het 
inschrijfformulier? U kunt dit inleveren wanneer u de hond voor de eerste 
keer bij ons brengt. U vindt het formulier ook bij het online 
reserveringsformulier op de website. 

 Denkt u bij het brengen aan het paspoortje, bij ieder pensionverblijf 
inclusief overnachtingen, dient het paspoortje op het pension aanwezig te 
zijn. 

 
Openingstijden: 

 Maandag t/m vrijdag 
7.30 - 9.30 uur & 
16.00 - 18.00 uur 
 

Zaterdag & zondag 
8.30 - 9.30 uur & 
15.00 - 17.00 uur 

Wat hebben we nog meer te bieden? 
 Wist u dat u uw hond ook kan laten wassen? Kijk voor de tarieven op onze 

website. U kunt bij uw reservering aangeven of wassen gewenst is. 
 Wist u dat u uw hond ook kunt laten trimmen? Geeft u dit dan tijdig aan via 

het reserveringsformulier, dan plannen wij een afspraak in. 
 Wanneer u geïnteresseerd bent in de haal- en brengservice, neem dan contact 

op met Kim via bus@joekelz.nl of via telefoonnummer: (+31)6-37 29 95 93. Er 
zijn altijd mogelijkheden om de breng- en haalservice te combineren met 
pensionverblijf. Kijk voor meer informatie op de website onder het kopje 
“Uitlaat en Taxiservice”. 

 Heeft u interesse in een hondencursus of bent u misschien op zoek naar 
passend individueel advies met betrekking op het gedrag van uw hond? Neem 
dan contact op met Fleur via hondenschool@joekelz.nl of via telefoonnummer: 
(+31)6-12 45 56 50 

 Wij verkopen ook hondenvoeding van het merk Healthy Dog, dit is tevens de 
hondenbrok die tijdens pensionverblijf gevoerd wordt. (Overigens is het 
uiteraard altijd mogelijk om eigen voer mee te brengen.) Healthy Dog kunt u 
via onze webshop www.petizo.nl bestellen of op onze pensionlocatie kopen. 
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