Honden

Hartelijk welkom bij

Bij de standaardbehandeling voor de
hond worden de oren en het gebit schoon
gemaakt, nagels geknipt en indien nodig
de anaalklieren uitgedrukt.
Verder kan de hond gekamd worden,
geplukt, geknipt of geschoren, afhankelijk
van de vacht en van uw wensen (en van de
mogelijkheden uiteraard). Voor het wassen van uw hond gebruiken wij diverse
shampoos, natuurlijk afgestemd op de
huid en vacht van uw hond.

Dierenhotel
Trim- & Stylingsalon

Katten

Juco Trim- & Stylingsalon
In onze trimsalon staan vakkundigheid, liefde en geduld voor
dieren voorop!
In onze trimsalon zijn alle honden en katten welkom. Alle soorten kruisingen of rassen, ze worden allemaal met evenveel liefde verzorgd en krijgen
een behandeling die bij hun vacht past.
We hebben een leuk en professioneel team met gediplomeerde trimsters
die allen beschikken over een grote dosis geduld, liefde voor dieren en
niet te vergeten ervaring. Tijdens het wassen of trimmen werken we
zoveel mogelijk met zijn tweeën. Bedoeling hiervan is elkaar te kunnen helpen als
de hond het niet zo prettig vindt. Even
vasthouden of een kriebelende hand kan
voor uw hond heel belangrijk zijn om hem
gerust te stellen..
Onze trimsalon is voorzien van de
modernste apparatuur: elektrische in
hoogte verstelbare tafels, waterblazers,
droogcabines enz. Kortom: we doen er
alles aan om uw dier zo prettig en zo snel
mogelijk te verzorgen.
Dit is niet alleen prettig voor uw dier, maar
ook voor u want wij werken op basis van
een uurtarief.

Wij zijn gespecialiseerd in het toiletteren van
katten. Uw kat wordt altijd door twee trimsters behandeld. Dit heeft als voordeel dat uw
kat niet onder narcose gebracht hoeft te
worden.
Niet alleen perzen en maine coons knappen
op in de trimsalon, maar ook de gewone
huiskat, de Europese korthaar, kunnen we
een behandeling geven. We helpen hen bij
verharing van hun losse haren af. Ook gebitsen oorreiniging horen tot de mogelijkheden.
Net als het knippen van de nagels.

Landelijk erkend door stichting Dierbaar

Vragen?
Bel ons op 0229 - 55 14 35
Met vragen kunt u altijd terecht bij
één van onze medewerksters.
Bezoek onze website www.juco.nl
of kom eens langs dan bespreken we
vrijblijvend de mogelijkheden.

Haal- en brengservice
Als u zelf niet de mogelijkheid heeft om uw dier te brengen, kunt u gebruik
maken van onze haal- en brengservice. Tarieven zijn afhankelijk van de
afstand. Informeer welk tarief voor u geldt.

Uw huisdier krijgt bij ons de aandacht en verzorging die het verdient !
Het Juco Dierenhotel en de Trim- & Stylingsalon is landelijk erkend door Stichting Dierbaar en is lid van Dibevo en A.B.H.B

Openingstijden
We zijn dagelijks geopend vanaf 8.30 uur tot 16.00 uur en werken volgens
afspraak. (van maandag tot en met zaterdag)

Dierenhotel
Trim- & Stylingsalon

Landelijk erkend door stichting Dierbaar

Landelijk erkend

Bobeldijk 62, 1647 CH Berkhout
Telefoon 0229 - 55 14 35
internet www.juco.nl
email info@juco.nl

www.dierbaar.nl
www.dibevo.nl
www.abhb.nl

Als u w dieren
u dierbaar zijn!

Juco Dierenhotel
Als uw dieren u dierbaar zijn!
Juco is het beste en gezelligste adres voor tijdelijke opvang van uw huisdier!

Brengen en ophalen

Financiën

De eerste keer dat uw hond of kat hier komt logeren kunt u hem het beste
's morgens brengen. Vooral voor de hond geldt dat het prettig is bij daglicht aan zijn nieuwe omgeving te wennen. Let natuurlijk wel op de openingstijden!

Zie voor de hotelprijzen onze prijslijst.
De dag van brengen wordt altijd berekend. De dag van halen wordt niet
in rekening gebracht als u uw huisdier ‘s ochtends tijdens openingstijd op
komt halen.
Voor een verblijf in de maanden juli en augustus vragen wij 10 euro reserveringskosten en een aanbetaling van 50 euro per hond per week en 25
euro per kat per week.

Dierenhotel Juco is een familiebedrijf dat in 1968 is opgericht door Juun en
Coby Dijkstra. Inmiddels heeft hun dochter Nicolette, samen met haar partner Marco Veld, de zaak overgenomen. Net als bij Juun en Coby zijn alle
medewerkers gediplomeerd en is Juco het beste en gezelligste adres voor
tijdelijke opvang van uw huisdier!
Wanneer het de eerste keer is dat uw dier uit logeren gaat, is het belangrijk
dat u kennis maakt met ons dierenhotel en de mensen die uw dier gaan
verzorgen. Wilt u een kijkje komen nemen, doet u dat dan a.u.b. tijdens de
openingstijden.

Tip!
Na reservering ontvangt u een kaart die u terug dient te sturen. Wanneer
u deze niet op tijd retourneert of de aanbetaling niet tijdig betaalt,
nemen wij aan dat u geen gebruikt wilt maken van ons dierenhotel.
Indien u voor 1 mei annuleert, ontvangt u de aanbetaling, min 25 euro,
terug. Na 1 mei dienen alle gereserveerde dagen te worden betaald.

Wilt u uw hond lekker
schoon gewassen en/of
getrimd mee naar huis?
Bespreek dit dan tijdig.

Tenslotte
Wij zijn lid van de brancheorganisatie Dibevo en werken op basis van hun
leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden liggen voor u klaar bij de
receptie of kunt u lezen op de website van Dibevo. www.dibevo.nl

De kattenverblijven
De katten wonen bij elkaar in één ruimte voorzien van vele plankjes, mandjes, klimpalen en ander vermaak. Ook zijn er enkele aparte verblijven waarin zij afgezonderd kunnen worden. Dit gebeurt soms bij katten die nog
nooit eerder zijn geweest en zo even rustig kunnen wennen of als het door
omstandigheden beter is voor de kat om apart te zitten (b.v. dieetvoer).
Er zijn twee heerlijke ruime buitenverblijven waar ze ook nog kunnen klauteren en klimmen en uitzicht hebben op een slootje met eendjes en vogeltjes wat voor veel plezier zorgt.

Inentingen
Voor de hond vragen wij de jaarlijkse cocktailprik en enting tegen kennelcough en ook de bordetella (nr.8 in het boekje).
Voor de katten vragen wij de inenting tegen katten- en niesziekte en ook
de extra inenting bordetella! De dieren dienen minimaal 4 weken voor het
verblijf in het dierenhotel geënt te zijn! Zonder een geldig inentingsbewijs
kunnen wij uw hond of kat niet in ons hotel plaatsen. Voor vragen over de
inentingen kunt u het beste contact opnemen met uw dierenarts.

Landelijk erkend!
Zowel ons dierenhotel als de trim- & stylingsalon is erkend door Stichting
Dierbaar. Daar zijn wij trots op. Deze stichting
houdt zich bezig met het welzijn van dieren.
Zij controleert op professionaliteit en hygiëne.
Voor meer informatie zie de website
www.dierbaar.nl

Wat eten de honden?
We voeren Denkadog, (een droge brok op basis van kip en rijst zonder toegevoegde kleur- en smaakstoffen). Voor de kieskeurige hond maken we het
eventueel nog lekkerder door wat warm water en blikvlees toe te voegen.
Heeft uw hond een dieet of speciale wensen, dan kunt u eigen voer meegeven. Voor de oudere honden hebben we seniorenbrok.

De Hondenverblijven
Iedere hond heeft zijn eigen kennel. De temperatuur in alle binnenruimten
is minimaal 18 graden en het pension is voorzien van een luchtzuiveringssysteem! Er mag een mand of kleed van thuis meegenomen worden. Zo
voelen ze zich snel thuis.

Openingstijden
Het Dierenhotel is geopend van maandag tot en met vrijdag
‘s ochtends van 9.00 tot 10.30 uur.
‘s avonds van 18.00 tot 19.00 uur.
Zaterdag alleen van 9.00 tot 10.30 uur.
Zondag alleen van 18.00 tot 19.00 uur.
Dus zaterdagavond en zondagochtend zijn wij gesloten!

www.dibevo.nl

Tip!
Denkadog hondenvoer is bij ons verkrijgbaar.
Wij gebruiken dit topmerk al jaren en onze ervaring is dat de honden
het heerlijk vinden en er goed op reageren.

Tweemaal per dag gaan de honden een paar uur naar de speelweiden. Ze
lopen dan met ons mee naar buiten, voor ons een moment om de dieren
extra te observeren. De groepen worden samengesteld naar grootte en
temperament. Als het regent lopen ze droog onder de overkapping op het
beton.

Wat eten de katten?

Na het uitlaten krijgen ze eten. (Tweemaal daags dus). Waarna ze lekker
kunnen uitrusten in hun eigen verblijf.

Gedurende de hele dag en nacht staan er allerlei verschillende soorten
brokjes zoals Whiskas, Gourmet, Denkacat, Technical en Felix. In de avond
worden de poesjes verwend met blikvlees, ook van de bekende merken.

Huisregels
“Echte” katers kunnen we helaas niet plaatsen. Dat geldt ook voor loopse
honden! Ook pitbullachtige en vechthonden plaatsen wij niet i.v.m. te
grote risico’s voor andere honden.
Geeft u een mand, deken of kussen (zorg dat het wasbaar is) voor uw hond
of kat mee, dan gebeurt dit op eigen risico.
Indien een hond zich agressief gedraagt, te dominant is of te veel onrust
veroorzaakt, kunnen wij hem helaas niet meer plaatsen.
Brengt u eigen voer mee voor uw huisdier, geeft u dat dan af in een handige verpakking met maatbeker en voorzien van naam.

Uw huisdier krijgt bij ons de aandacht en verzorging die het verdient !
Juco Dierenhotel Trim- & Stylingsalon
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