Honden in Landhaus Sonnheim
Wanneer je met de hond bij ons op vakantie bent gelden er enkele huisregels. Uiteraard is
het de bedoeling dat je je aan deze regels houdt!
- Honden komen en slapen in onze appartementen niet in de slaapkamers en dus ook niet
op de bedden. Ook slapen of zitten de honden niet op de stoelen en banken in het
appartement.
- Als je hond niet alleen kan zijn, laat de hond dan tijdens je vakantie ook niet alleen in het
appartement. Zo voorkom je dat andere gasten er last van hebben. (Houd er rekening mee
dat honden zich in een andere/nieuwe omgeving vaak anders gedragen. Sommige honden
kunnen wat onrustig of onzeker worden als ze alleen worden gelaten in een “vreemd”
appartement. De kans bestaat dat ze gaan janken/blaffen of dingen kapot maken.)
- Als je hond nat is van de regen of van het zwemmen, droog hem dan af voordat je naar
binnen gaat. Heb je geen oude handdoeken mee, vraag ons dan naar een oude handdoek.
- Zorg ervoor dat je hond niet blaft in het appartement, ook buiten in de tuin van Landhaus
Sonnheim is het de bedoeling dat de hond zich netjes gedraagt!!
- Voordat je met de hond gebruik kunt maken van de tuin van Landhaus Sonnheim, moet de
hond uitgelaten zijn zodat deze zijn behoefte niet in de tuin doet! Zorg ervoor dat de reuen
niet markeren / hun poot optillen in de tuin of op de parkeerplaats van Landhaus Sonnheim!
- In de tuin van Landhaus Sonnheim moet de hond altijd kort aangelijnd zijn.
- Als je de hond uitlaat in de buurt van wandelpaden en/of in het centrum van Lofer, zorg
dan dat je plastic zakjes bij je hebt om de hondenpoep op te ruimen.
- In overleg passen wij graag op de hond, bijvoorbeeld als je een museum of een stad wilt
bezoeken. Voorwaarde is wel dat je hond sociaal is in de omgang met onze honden. Wij zijn
echter geen hondenpension waar je elke dag de hond kunt huisvesten, bijvoorbeeld om elke
dag te gaan skiën! Kosten voor opvang zijn € 15,00 per dagdeel.
- Honden die nog niet zindelijk zijn, zijn niet welkom in onze appartementen!
- Schade veroorzaakt door de hond dient direct te worden gemeld en voor vertrek ter
plaatse te worden betaald.
Tot slot ‚stofzuig uw appartement regelmatig‘
Stofzuigers vind je altijd in de skistalling van Landhaus Sonnheim en in de skistalling van Sonnheim Apartments (kelder)

