B&B De Hemme
Ook honden zijn welkom bij onze B&B. We vragen de honden
wel om hun baasjes goed op te voeden zodat er geen
problemen ontstaan met onze eigen honden en onze spullen.
Als hulpmiddel hebben we een paar regels voor de baasjes
opgesteld:
🐾 Honden die in onze B&B verblijven zijn goed
gesocialiseerd en vriendelijk naar andere honden en mensen;
🐾 Het bed is alleen bedoeld voor mensen, de hond slaapt
in zijn of haar eigen mand die wordt meegebracht;
🐾 De hond mag altijd gezellig mee als zijn/haar baasje erop uit trekt. Wanneer het goed
samengaat met onze eigen honden willen we best een paar uurtjes oppassen, maar uw hond
blijft niet alleen achter in de B&B;
🐾 Loslopen in de tuin graag alleen in overleg, in verband met onze eigen honden;
🐾 Niks zo lekker als vies worden, dat kan en mag ook. Graag wel in de bijkeuken even de
viervoeter schoonmaken als u binnenkomt. Indien nodig hebben we een honden handdoek
en (droog)shampoo beschikbaar;
🐾 Voor een hond rekenen wij een toeslag van € 5,00 per nacht, af te rekenen tijdens het
verblijf. Op deze manier kunnen we extra schoonmaken zodat de volgende gasten een
kamer aantreffen die weer spik en span is 😊
Tot slot: voor grote honden is onze B&B niet echt geschikt. De kamer is niet groot genoeg
om Bello voldoende ruimte te bieden. Hij heeft ten slotte ook vakantie.

Dit zijn onze eigen honden, Nola en Feira.
Nola komt uit Roemenië, waar ze als pup
letterlijk bij het vuil is gegooid. Feira
hebben we gevonden tijdens een vakantie
in Portugal, doodziek en broodmager.
Beiden zijn lief en onderdanig, maar ook
met een rugzak aan ellende. Vreemde
mensen en honden vinden ze spannend.
We rekenen op uw begrip dat ze even de
tijd krijgen om te wennen aan nieuwe
gezichten en een andere hond.

