Hondenreglement
Als u op Recreatiepark Ponderosa komt genieten van uw vakantie is uw hond van harte welkom. Ponderosa is gelegen in een
omgeving van bossen zodat u kunt genieten van wandelingen met de hond. Om ervoor te zorgen dat uw verblijf samen met uw
huisdier zorgeloos verloopt, gelden op het park de volgende regels met betrekking tot huisdieren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Per nieuwe huurder per standplaats zijn maximaal twee honden toegestaan.
Uw hond dient aangelijnd te zijn.
De hond krijgt een Ponderosa Hondenpenning om die u dient aan te vragen bij de receptie.
Uw hond en/of kat dient gevaccineerd te zijn volgens de gangbare regelgeving.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de verhuuraccommodaties
U mag uw huisdieren niet meenemen in de bar, restaurant, het toiletgebouw, de wasserette en bij het zwembad. Op het terras
is uw huisdier van harte welkom.
7. Wanneer u ons terrein verlaat, mag u uw hond niet bij uw tent of caravan achterlaten.
8. Uw huisdier mag niet tot overlast zijn bij de overige gasten.
9. Honden van uw bezoekers zijn toegestaan, mits ze aangemeld zijn. Kosten hiervoor zijn €4,- per dag per hond. U krijgt een bewijs
van betaling mee, wat u dient te bewaren voor mogelijke controle.
10. Vanaf 2019 laten wij geen nieuwe katten meer toe op het park.
11. Grote honden, vecht- en bewakingshonden zijn niet toegestaan op Recreatiepark Ponderosa. (zie lijst Rijksoverheid)
Ponderosa Hondenpenning
U dient uw hond aan te melden bij de receptie en het verschuldigde bedrag te voldoen. Dan ontvangt u de Ponderosa
Hondenpenning. Deze dient de hond te allen tijde om te hebben zodat bij controle duidelijk is dat uw hond op het park mag
verblijven. Zonder deze hondenpenning kan bij uw huisdier de toegang tot het park geweigerd worden.
Uitlaten
U kunt uw hond op ons terrein uitlaten op de aangewezen hondenuitlaat routes. De uitwerpselen van uw hond en/of kat, zowel
binnen en buiten het terrein, dienen direct opgeruimd te worden. U kunt gratis poepzakjes halen bij de receptie.
Hulphonden
Voor hulphonden wordt een uitzondering gemaakt op enkele regels van dit hondenreglement. Hulphonden zijn honden die
mensen met beperkingen helpen hun zelfstandigheid te vergroten. Meer informatie over de uitzonderingen kunt u verkrijgen bij
de receptie.
Hondenvrij veld
Op Recreatiepark Ponderosa is een hondenvrij veld. Hier kunnen gasten terecht die graag genieten van hun verblijf zonder honden.
Op dit veld is het dan ook niet toegestaan om hier met uw hond te wandelen.
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De Rijksoverheid heeft een overzicht gepubliceerd van hondenrassen, lookalikes en kruisingen met een hoog risico op agressief
gedrag. De volgende honden, look-alikes en alle kruisingen met of tussen deze honden vallen in elk geval onder de categorie hoogrisico hond:
•
Akita
•
American Bulldog
•
American Pitbull Terriër
•
American Staffordshire Terrier
•
Boerboel
•
Bull Mastiff
•
Bull Terrier
•
Cane Corso
•
Dogo Argentino
•
Dogo Canario
•
Staffordshire Bull Terrier.
•
Rottweiler
•
Tosa
•
Fila Brasileiro
•
Anatolische herder,
•
Zuid-Russische Owcharka
•
Kaukasische Owcharka
•
Pitbull achtigen: alle kruisingen met een pitbull: pocket bully, micro bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, Regular
bully, Regular Pitbull, xl en xxl pitbull, xl en xxl bully, rednose pitbull, rednose bully
•
Bully Kuta
•
Alano
•
Bandog
Honden met een stamboom erkend door de Raad van Beheer vallen niet onder de categorie hoog-risico hond.
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