Viervoeter mee op reis

Rekening houden met elkaar

Hondenetiquette

Blaffen
Een van de eigenschappen van honden is blaffen.
Het is voor hen een manier om te communiceren
met hun omgeving. Honden blaffen om verschillende
redenen zoals: enthousiasme, waaksheid of
wanneer zij zich eenzaam en angstig voelen.

Niet iedereen is gecharmeerd van honden
Ook al is uw hond welopgevoed en vriendelijk, er
zijn ook mensen en kinderen die niet zo
gecharmeerd zijn van honden.

Honden welkom

Zij zijn bang of vinden het hinderlijk wanneer

Honden worden vaak als een maatje of gezinslid

honden aan hen snuffelen of tegen hen

Duidelijke richtlijnen en wederzijds begrip dragen

beschouwd en horen er ook bij als het om vakantie

opspringen.

bij aan meer plezier en een veiliger verblijf in de

gaat. Varen met honden wordt steeds populairder!

Mensen die onbekend zijn met honden ergeren

jachthaven, voor iedereen!

Eén op de drie boten die onze jachthaven bezoekt

zich meestal ook sneller aan blaffende honden.

heeft één of zelfs meerdere honden aan boord!

Hondenpoep

Daarom vragen wij u vriendelijk uw hond
zichtbaar onder controle te houden door:

De aard van het beestje

Ergernis nummer één is hondenpoep!

* de hond in de jachthaven aan te lijnen

Een hond mee naar een jachthaven nemen kan prima

Overlast door hondenpoep draagt daarom bij

* uw hond niet alleen aan boord achter te laten

maar het is handig om ook rekening te houden met

tot minder tolerantie voor honden.

wanneer hij dit (nog) niet aankan (blaft of jankt).

zijn aard en natuurlijke eigenschappen.

Daarbij is hondenpoep op plaatsen waar mensen

Uitlaten

Honden willen graag rennen en spelen en moeten eruit om

recreëren onhygiënisch.

Wilt u uw hond zijn behoeften laten doen op

hun behoeften te doen.

plaatsen buiten de jachthaven en daar waar het mag?

Het jachtinstinct maakt dat honden interesse hebben

We begrijpen natuurlijk best dat een "ongelukje"

in prooidieren en watervogels. De verleiding om daar

kan gebeuren. Wij vragen u vriendelijk om

achter aan te gaan is vaak groot. Dit heeft gevolgen

hondenpoep in de jachthaven direct op te ruimen.

voor de dieren. Zij kunnen verstoord worden wanneer

Andere dieren

ze eten zoeken, rusten, broeden of jongen hebben.

Voorkom dat uw hond andere dieren najaagt en
houd uw hond tijdens het broedseizoen aangelijnd.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Faciliteiten
Op de achterzijde van deze folder vindt u de
faciliteiten voor honden in onze jachthaven.

