
 

 
 

 

VAKANTIE CHECKLIST 

Je vakantie geboekt? Je hond mag mee? Dan wil je zeker niets vergeten. Je vindt hier een handige 
vakantie checklist voor je hond. Wat moet ik allemaal meenemen of liever, wat moet ik écht niet 
vergeten.  

VOORBEREIDINGEN 

* Dierenpaspoort. In het dierenpaspoort staat het identificatienummer of chipnummer, de 
vaccinaties en de gezondheidsverklaring(en), die je hond gekregen heeft. Het is verplicht om het 
dierenpaspoort van je hond bij je te hebben als je naar het buitenland gaat. 

Tip: voeg een foto toe van je hond. Handig voor anderen om je hond te herkennen als hij een extra 
ommetje maakt in de omgeving. 

* Identificatie of chipnummer. Check of het chipnummer van je hond op jóuw naam staat. Dat kan 
bij de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren NDG. Het is sinds 2013 verplicht om de 
gegevens van de eigenaar te vermelden op de chip, maar soms staat deze nog op de fokkersnaam of 
de naam van de vorige eigenaar. 

Tip: hang een identificatieplaatje of kokertje met je vakantieadres en eventueel je mobiele nummer 
aan de halsband of het tuig van je hond. Zo weten de vinders dat jouw hond geen zwerfhond is en 
kunnen ze je hond weer snel terugbrengen als hij per abuis afgedwaald is.   

* Inentingen. Zijn alle entingen nog geldig? Laat ze van tevoren checken door je dierenarts. Reis je 
buiten Nederland, dan heeft je hond een rabiësvaccinatie nodig. In sommige landen is zelfs een 
gezondheidsverklaring of titerbepaling (bloedonderzoek op anti-stoffen) vereist. Ontworming is 
voor vertrek is altijd verstandig. 

Let op: er moet 21 dagen zitten tussen je vertrek naar het buitenland en de rabiësenting. Bij een 
vereist bloedonderzoek moet je nog langer vooraf actie nemen. Bij honden jonger dan 3 maanden 
gelden andere regels. Je dierenarts weet hier meer van. 

* Invoerregels per land kan je checken op de website van het LICG.  Let op! je hebt niet alleen te 
maken met de regels van het land dat je eindbestemming is, maar ook met de regels van alle landen 
waar je doorheen reist. In sommige landen moet je een muilkorf bij je hebben. In Duitsland moet je 
hond officieel vast in de auto (in een bench of met een honden-autogordel). Groot Brittanië zal na 
een harde Brexit zijn invoereisen wijzigen. Meer informatie hierover vind je hier. 

* Aansprakelijkheidsverzekering. In veel Europese landen is het verplicht om een 
aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Je kan een boete krijgen als je deze niet hebt voor je 
hond. Check de landregels op de website van het AIC. 

* Reisverzekering. Lees de voorwaarden van je reisverzekering. Bekijk of de ziektekosten van je 
hond gedekt zijn in het buitenland en of je WA verzekering ook ongelukken met je hond in het 
buitenland dekt. Dat is niet altijd het geval.  

* Lange wandelingen maken. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je hond geldt, je conditie moet 
je opbouwen. Wil je straks lange wandelingen maken op vakantie? Start dan ruim van te voren met 
een opbouwschema. Zo voorkom je overbelasting en blessures bij jullie allebei. 

Tip: voor wandelingen op ruig bergterrein zijn beschermende schoentjes voor je hond een aanrader. 
Ook handig als je met je hond in de sneeuw gaat lopen. Een richtlijn voor wandelen met jonge 
honden, klik HIER voor advies van dierfysiotherapeut Marcel Nijland. 

 

 



 

 
 

 
WAT NEEM IK MEE VOOR MIJN HOND? 

• Hondenpaspoort met geldige entingen, eventueel gezondheidsverklaring en titerbepaling 
rabiësvaccinatie. 

• Water voor onderweg. 
• Zijn mand of een fijn deken waar hij op kan liggen. 
• Halsband en/of tuig. Eventueel ook GPS tracker om je hond altijd te kunnen traceren. 
• Korte en lange lijn, als de hond niet los mag lopen in het vakantiegebied. Tip: Een lange l ijn is 

ook handig om aan een grondpen of geitenpen vast te maken. Zo kan je hond niet weglopen. 
• Een lichtgevende halsband als je hond gewend is om op grotere afstand van je te lopen. 
• Voldoende voer voor de eerste dagen of bij voorkeur voor de hele vakantieperiode 
• Een voer- en drinkbak. 
• De favoriete speeltjes en lekkere kauwbotjes. 
• Zijn eigen kleedje of deken waar zijn geur aan zit; makkelijk om een eigen hoekje voor je hond te 

creëren. Neem een reisbench mee of zijn eigen (inklapbare) bench als hij gewend is om hierin te 
slapen. 

• Puppyren hekjes zijn handig als je binnen of buiten een eigen ruimte wil maken voor je hond, om 
te voorkomen dat hij wegloopt. 

• Als je naar een warm land gaat, is een Cool-mat of Body-cooler handig om je hond koel te 
houden. Een vriesbot vinden veel honden ook prettig om op te kauwen als het warm is.  

• Voldoende medicijnen als je hond die gebruikt.  
• Een eigen EHBO kit voor je hond, waarin een thermometer en een desinfecterend middel. Anti-

vlooien en -tekenproducten, en oor- en oogdruppels zijn ook handig om mee te nemen.  
• Een tekentang. 
• Een borstel voor losse haren. 
• Vaseline bij een vakantie in de sneeuw. 
• Poepzakjes. 
• Oude handdoeken om je hond te drogen bij nat weer.  
• Zaklamp, prettig voor de laatste uitlaatbeurt in een onbekende omgeving.  
• Het telefoonnummer van je eigen dierenarts. Vraag op het vakantieadres ook het nummer van 

de dichtstbijzijnde dierenarts in de buurt. Altijd handig om paraat te hebben. 
• Handige website voor vakantiegangers: NVWA, LICG en Dogsincluded 
 

 

Veel vakantieplezier! 

 

 


