
 
 

 

 

 

Samen op vakantie 

Met je hond op vakantie, hoe leuk is dat! We hebben een handige vakantie-checklist gemaakt voor 

als jullie viervoeter mee mag. 

 

Ter voorbereiding (liefst al 3 weken voor vertrek!): 

• Ga je naar het buitenland? Informeer op tijd welke specifieke regels (zoals entingen, 

muilkorf) van kracht zijn in het land. Op de site van het LICG kun je veel informatie vinden. 

• Zorg dat je huisdier gechipt is én check of de (contact)gegevens op de chip kloppen. 

• Bevestig daarnaast een penning met je telefoonnummer aan de halsband. Let op de +31 

toevoeging als je naar het buitenland gaat! 

• Zorg dat je huisdier op de juiste wijze behandeld is tegen wormen, teken en vlooien. 

• Denk aan het vervoeren van je dier in de auto. Zet honden in de auto altijd vast met behulp 

van bijvoorbeeld een goed tuig met autogordel en vervoer katten altijd in een goede veilige 

reismand. 

• Zoek vooraf het adres van een dierenarts in de regio van je vakantieadres. 

  

Wat moet er mee op vakantie: 

 Europees dierenpaspoort met het inentingsbewijs, de rabiësverklaring en een eventuele 

gezondheidsverklaring. 

 Chipnummer van je huisdier 

 Een duidelijke foto van je huisdier 

 Indien nodig medicijnen 

 Gegraveerde penning 

 EHBO-box met tekentang 

 Voldoende eigen voeding 

 (Opvouwbare) eet- en drinkbakken 

 Water(fles) voor onderweg 

 Poepzakjes en schep (hond) of kattenbak en grit (kat) 

 Reismand, bench of tuig voor in de auto 

 Eigen kussen of mand 

 Halsband en riem (evt een reserve-setje) 

https://www.licg.nl/invoereisen-per-land-europa/
https://www.licg.nl/chippen-en-registreren/
https://www.smulders-diervoeders.nl/graveren/
https://www.smulders-diervoeders.nl/hond/gezondheid/wormen-vlooien-en-teken/
https://www.smulders-diervoeders.nl/hond/onderweg/
https://www.smulders-diervoeders.nl/hond/tuigen/
https://www.smulders-diervoeders.nl/reismand-gulliver.html
https://www.smulders-diervoeders.nl/graveren/
https://www.smulders-diervoeders.nl/ehbo-kit.html
https://www.smulders-diervoeders.nl/hond/eet-en-drinkbakken/onderweg/
https://www.smulders-diervoeders.nl/hond/eet-en-drinkbakken/onderweg/
https://www.smulders-diervoeders.nl/hond/verzorging/poep/
https://www.smulders-diervoeders.nl/hond/onderweg/
https://www.smulders-diervoeders.nl/hond/benches-en-kennels/
https://www.smulders-diervoeders.nl/hond/tuigen/


 
 

 

 

 

 (water) speeltjes 

 Verkoelingsproducten zoals een coolmat of bandana 

 Eventueel een muilkorf (in sommige landen is dit verplicht!) 

 Koekjes 

 Voor de kat: een tuigje om hem aan een riem of lijn wat bewegingsruimte te geven. 

 Voor de hond: draaipin met touw of ketting om hem aan vast te leggen. Evt een lange lijn 

voor wat meer ruimte. 

 De benodigde verzorgingsproducten 

 Extra handdoeken of een speciale huisdierenhanddoek 

 

Nog een paar tips: 

 De Prins NatureCare blikjes voor katten en NatureCare worsten voor honden zijn erg handig 

voor onderweg. Het zijn volledige, gezonde en 100% natuurlijke maaltijden die houdbaar zijn 

buiten de koeling.  

 Ook de gestoomde maaltijden van Farm Food Fresh zijn een prima vervanger voor 

bijvoorbeeld vlees en je kan er ook lekkere ijsjes mee maken!  

 Laat je huisdier nooit alleen achter in de auto! Heb je enig idee hoe snel je auto met je hond 

erin kan opwarmen? Veel mensen onderschatten dit gevaar en dat kost ieder jaar 

hondenlevens. Laat je hond dus niet achter in de auto.  

 Heb je vragen over de (vakantie)voeding? Wij helpen graag! 

 

Fijne vakantie! 

https://www.smulders-diervoeders.nl/hond/speelgoed/waterspeelgoed/
https://www.smulders-diervoeders.nl/hond/cool-artikelen/
https://www.smulders-diervoeders.nl/muilenbanden-verstelbaar.html
https://www.smulders-diervoeders.nl/vastlegspiraal-lijn-6-mtr.html
https://www.smulders-diervoeders.nl/drooghanddoek-blauw.html
https://www.smulders-diervoeders.nl/kat/voeding/prins/
https://www.smulders-diervoeders.nl/hond/voeding/prins/prins-naturecare/
https://www.smulders-diervoeders.nl/farm-food-fresh-menu-pens-hart.html

