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Plezierige Feestdagen en een Goed 2015! 

Nog even en 2014 zit er al weer op. Nog een aantal fijne 

feestdagen te gaan en dan de start van 2015. Ook een 

moment van bezinning. Terugkijken wat gebeurd is en 

vooruit kijken naar wat we in 2015 willen doen.  

 

2014 heeft ons veel gebracht en UwBrokkenPiloot heeft u 

natuurlijk brokken gebracht. En daar zijn we dankbaar voor 

dat wij dit voor u mochten doen. In 2015 gaan we daar mee 

door en gaan we ook onze organisatie verder uitbouwen. In 

de komende maanden zullen wij u verschillende nieuwe 

zaken gaan onthullen. Dit alles onder ons motto “Plezier 

voor Mens en Dier!”.  

 

Maar nu eerst de feestdagen. In deze editie van DierenCentraal vindt u uiteraard 

artikelen over huisdieren en feestdagen. En verder natuurlijk weer de nieuwtjes, 

tips, weetjes en nog veel meer. Ik wens u veel leesplezier en namens al 

UwBrokkenPiloten wens ik u: 

 

Plezierige Feestdagen en een Fantastisch 2015! 
 

Plezier voor Mens en Dier! 

 

Bert Tijhoff (berttijhoff@uwbrokkenpiloot.nl)  

 

 

 

DierenCentraal 

Maandelijks Gratis in 

uw Mailbox! 

DierenCentraal is het 

maandelijkse e-magazine 

van UwBrokkenPiloot.nl 

met interessante weetjes, 

tips, artikelen en meer 

over uw huisdier. U kunt 

dit e-magazine gratis 

ontvangen, wanneer u 

zich hiervoor even 

aanmeldt op 

www.dierencentraal.nl.  

“Een slak en een haas vieren tegelijk Nieuwjaar!” 

mailto:berttijhoff@uwbrokkenpiloot.nl
http://www.dierencentraal.nl/
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Opgelet met de FeestPret! 

 

De feestdagen staan voor de deur en wij van DierenCentraal wensen u en uw 

huisdieren natuurlijk al vast hele Plezierige Feestdagen en een Fantastisch 2015 toe. 

Helaas gebeuren er tijdens de feestdagen ook vaak ongelukken met huisdieren door 

onwetendheid van hun baasjes. Daarom zetten we in dit artikel even de mogelijke 

gevaren op een rijtje, zodat u hier rekening mee kunt houden en samen volop van 

de feestdagen kunt genieten. 

Feestelijk Eten 

Met de feestdagen wordt er meestal uitgebreid en heerlijk gegeten. Waarschijnlijk 

wilt u uw viervoeter met deze dagen ook extra verwennen. En dat is natuurlijk 

prima. Let alleen wel op wat uw hond of kat als extraatje krijgt of zelf te pakken 

krijgt.  

Wanneer u uw hond of kat een extraatje wilt geven in speciale snacks voor de hond 

of de kat of in een stuk vlees, dan is dat natuurlijk prima. Dit zijn extraatjes die bij 

de hond of de kat passen. Pas wel op met botten in vlees. Zeker wanneer uw hond 

of kat dat niet gewend is. 

Andere snacks dan speciale dierensnacks kunt u uw hond of kat beter niet geven. 

Het is verleidelijk om af en toe een stukje koek of iets aan uw hond of kat te geven. 

Het maagdarmsysteem van uw viervoeter is daar echter niet op ingesteld en er zijn 

zelfs voedingsmiddelen die tot vergiftiging kunnen leiden. 

! Chocolade bevat het stofje Theobromine wat tot 

ernstige vergiftiging kan leiden. In een uitgebreid artikel 

in deze DierenCentraal over Dodelijke Chocolade, leest u 

hier meer over. 

! Avocade kan ontsteking van de alvleesklier veroorzaken 

en leiden tot hartklachten. 

! Lookachtigen als de ui, prei, bieslook en knoflook 

kunnen bij de hond en kat leiden tot bloedarmoede. 

! Macademia noten en walnoten bevatten een stofje wat 

na circa 12 uur kan leiden tot verlamming. Daarnaast kan 

het braken, verhoogde temperatuur en dronkenmansloop 

veroorzaken. Gelukkig verdwijnen deze klachten meestal 

binnen 24 tot 48 uur.  

 Haal Norit in Huis! 

Norit kan veel giftige 

stoffen binden! Zorg er 

voor dat u Norit in huis 

heeft. Heeft uw hond of kat 

iets verkeerd gegeten kunt 

hem direct norit geven, 

zodat de giftige stof 

gebonden kan worden en 

niet verder in het 

darmkanaal kan worden 

opgenomen. Het kan dan 

via de ontlasting het 

lichaam weer verlaten. De 

advieshoeveelheid norit is 

1 a 2 mg per kg 

lichaamsgewicht van uw 

huisdier. De norit kunt u 

oplossen in water of over 

wat voer strooien. 
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! Veel zoetigheid wordt tegenwoordig gezoet met 

zoetstoffen, waaronder Xylitol. Bij honden 

veroorzaakt dit stofje een verhoogde productie van 

insuline, waardoor het bloedsuikergehalte in het 

bloed flink zal dalen. Na een half uur zult u dan 

symptomen kunnen waarnemen als braken, 

verzwakking, toevallen, leverfalen en in het ergste 

geval zelfs coma.  

! In druiven zit een stofje dat giftig is voor de hond en kan leiden tot nierfalen. Dit 

stofje zit ook in gedroogde druiven en dus ook in de krentenbol, het rozijnenbrood 

en de Kerststol! 

Voorwerpen en Versiering 

Ook feestelijke voorwerpen van bijvoorbeeld 

versiering kunnen gevaren opleveren. 

Kerstversiering bijvoorbeeld kan voor uw hond of 

kat een interessant nieuw speeltje zijn. Maar zeer 

gevaarlijk wanneer ze per ongeluk opgevreten 

worden. Dat kan leiden tot verstoppingen 

! En wat te denken van een kapot gebeten kerstbal. 

Deze kan slokdarm, maag en darmen beschadigen.  

Hang uw versiering dan bij voorkeur buiten bereik 

van uw huisdieren.  

! Let ook op met snoeren van bijvoorbeeld de verlichting. Voorkom dat uw hond hier 

aan kan gaan knagen. Zeker pups die nog veel op onderzoek zijn, zouden in een 

lichtsnoer of stekkerdoos een mooi speeltje kunnen zien. 

! Ook de Kerstboom, Kerstster en de Hulst uit de mooie kerststukjes leveren gevaren 

op. De besjes van de hulst zijn giftig en kunnen misselijkheid, hartritmestoornissen, 

diarree, slaperigheid en zelfs verlamming veroorzaken. Gelukkig gaan deze 

verschijnselen meestal binnen een dag weer 

over.  

! De maretak is helaas minder onschuldig als de 

hulst en leiden tot een shock en in het ergste 

geval zelfs overlijden.  

Zet deze mooie planten dus op plekken waar uw 

viervoeter er niet bij kan. 

 

 Raadpleeg de Dierenarts!  

Heeft uw hond of kat van een van 

deze producten gesnoept, is het 

raadzaam om de dierenarts te 

raadplegen voor advies hoe verder 

te handelen. 

 

  

 Een kaarsje brengt sfeer,  

een brandende staart doet zeer!  

 

Zet kaarsen op plekken waar een 

enthousiast kwispelende start niet 

kan komen. Kattenstaarten kun je 

beschermen door de kaarsen in 

bijvoorbeeld een windlicht te 

plaatsen. 
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Wist u dat…  

 de spar (kerstboom) op de lijst met giftige bomen staat?!  

In de naalden van de kerstboom zit een vluchtige olie, terpenen, die bij 

inname kunnen leiden tot braken, diarree en irritatie in de mond- en keelholte. 

Zet de voer- en/of drinkbak van uw hond of kat dan ook niet in de buurt van 

de Kerstboom, zodat er geen naalden in terecht kunnen komen. 

 

 de Kerstster, dat plantje met de mooie rode bladeren, giftige zaden 

produceert?! 

Als deze op de grond vallen en uw hond of kat eet ze op, kan dit verstrekkende 

gevolgen hebben. Ook het sap uit de bladeren en stengels is trouwens giftig en 

heeft een zeer irriterende werking op huid en ogen. Met overvloedig spoelen 

met water kan dit worden weggespoeld. Bij inname van de bladeren kan dit 

leiden tot diarree, huiduitslag, temperatuurverlaging en zelfs longoedeem. 

Gelukkig gaan de klachten meestal vanzelf weer over.  

 

Vuurwerk 

Uw hond kan het weggooien van vuurwerk 

zien als een spelletje en er achter aan gaan 

om te apporteren. Houdt uw hond dus aan de 

lijn om dit te voorkomen.  

Aanlijnen is met Oud en Nieuw sowieso aan te 

raden en ze goed in de gaten te houden. 

Helaas zijn er namelijk malloten die het leuk 

vinden om vuurwerk naar dieren te gooien. 

En u weet nooit hoe een dier reageert als 

deze schrikt. Helaas lopen er als gevolg van vuurwerk jaarlijks vele huisdieren weg. 

 

Wat te doen als uw huisdier bang is voor vuurwerk 

 Houdt uw huisdier uit de buurt van vuurwerk 

 Laat uw hond uit aan de riem 

 Laat uw kat niet meer naar buiten, maar zorg voor een mooi schone kattenbak 

en houdt deze ook schoon. 

 Doe de gordijnen dicht zodat ze de lichtflitsen niet kunnen zien 

 Zet muziek aan waardoor het geluid van het geknal wordt afgevlakt. 

 Houdt ramen en deuren dicht zodat uw huisdier niet kan ontsnappen. 

 Creëer een prettige omgeving met water en voer bij de hand en een prettige 

ligplek 

 Is het thuis niet uit te houden, kunt u uw hond of kat ook naar een pension 

brengen waar geen vuurwerk in de buurt wordt afgestoken. 
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Wat u niet moet doen! 

 Ga uw huisdier niet troosten wanneer deze angstig is. Dat maakt het alleen 

maar erger. Het is wel goed wanneer u in de buurt blijft en af en toe wat 

afleiding probeert te geven.  

 Geef geen narcose tabletten Vetranquil of Calmivet. Recente onderzoeken 

hebben uitgewezen dat het dier lichamelijk wel verslapt, maar dat ze geestelijk 

juist gevoeliger worden voor geluid. Deze middelen maken het dus alleen maar 

erger. Er zijn wel middeltjes op de markt die wel helpen, maar deze moet u 

vaak al maanden van te voren mee beginnen en vinden wij geen echte 

oplossing. Beter is het dan te kiezen voor gedragstherapie, waarbij uw hond 

wordt geleerd om om te gaan met geknal. 

 

Wist u dat…  

 Honden twee keer zo goed horen als 

wij?! 

Dat betekent dus dat de knal van 

vuurwerk twee keer zo hard 

binnenkomt. En met hoge tonen van 

bijvoorbeeld de gillende keukenmeid is 

het nog erger. Honden horen nog hogere tonen 

dan wij en het geluid van zo’n gillende keukenmeid 

wordt door veel honden dan ook als zeer 

onplezierig ervaren.  

 

 Er vuurwerk vrije vakantieparken zijn waar u uw 

hond of kat mee naar toe mag nemen?! 

In deze parken is het verboden om vuurwerk af te 

steken. Wilt u daar naar toe, is het zaak vroeg te 

boeken, omdat ze meestal al snel volgeboekt zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 Geen Gesjouw met zakken Voer! 

 Nooit meer een lege voerbak! 

 Uw bestelling gratis thuis bezorgd! 

 

www.uwbrokkenpiloot.nl 
Uw DiervoedingSpecialist aan Huis! 
 

UwBrokkenPiloot.nl 

More Than PuppyLove voor Slechts € 4,95 
 

Na het lezen van dit E-book kunt u een goede keuze kan maken bij de aanschaf 

van een hond. Zo kunt u eigenschappen van de rassen e.d. vergelijken en 

uitzoeken welk ras het beste bij uw situatie past. Meermaals wordt een 

(ras)hond aangekocht en ziet men pas wanneer de mooie lieve pup volgroeid is 

dat het toch niet de beste keuze was, waardoor er jammer genoeg vele dieren 

in de asielen terecht komen.  

 
Meer info of bestellen: www.morethanpuppylove.nl 

 

http://www.uwbrokkenpiloot.nl/
http://www.morethanpuppylove.nl/
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Foto van de Maand 

 

 
 

 

Dieren in het Nieuws! 

Kat met twee gezichten overleden. 

Helaas wat minder mooi nieuws, maar toch 

bijzonder. In Amerika is de oudste Januskat 

overleden. Deze kat met een dubbel gezicht is 

15 jaar oud geworden. Dat is heel bijzonder 

omdat een Januskat meestal direct na de 

geboorte overlijdt. 

Januskatten zijn vernoemd naar de Romeinse god Janus, die ook twee gezichten 

had. De kat met twee gezichten had ook een dubbele naam en hete Frank & Louie. 

Hij had een kop met twee gezichten met twee monden, twee neuzen en drie blauwe 

ogen. 

Op de website hebben we een filmpje van deze kat staan. Klik hier om het filmpje te 

bekijken. http://www.uwbrokkenpiloot.nl/kat/kat-met-twee-gezichten-overleden/   

 
 

Nieuw: EcoVit Lam/Rijst 

 

Van af nu beschikbaar: 

EcoVit Lam/Rijst. 

7,5 kg voor slechts € 25,- 

 

www.ecovit.nl  
Vitaal en Gezond voor Kat en Hond! 
 

EcoVit Nieuws 

Uw foto hier?! 

 

Heeft u ook een mooie 

foto van uw huisdier 

die u graag met ons 

wilt delen? Mail deze 

dan naar 

info@ecovitaal.nl met 

als onderwerp “Foto 

DierenCentraal”. 

Vermeld ook even uw 

naam en adres. Bij 

plaatsing wordt alleen 

uw naam en 

woonplaats vermeld. 

Mocht u dit niet 

willen, dan kunt u ook 

aangeven dat u graag 

anoniem wilt blijven. 

Wanneer uw foto 

wordt geplaatst in dit 

item, ontvangt u een 

verrassing van ons! 

 

http://www.uwbrokkenpiloot.nl/kat/kat-met-twee-gezichten-overleden/
http://www.ecovit.nl/
mailto:info@ecovitaal.nl
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Hond geeft inbrekende baas aan. 

Begin december heeft de politie van Maastricht een inbreker kunnen arresteren 

doordat zijn hond begon te blaffen toen de politie polshoogte kwam nemen. 

De Maastrichtse politie had een melding gekregen van een mogelijke inbraak. Toen 

zij arriveerden begon de hond te blaffen en vonden ze de hond met baasje verstopt 

in de bosjes. De 27-jarige man had zijn hond meegenomen omdat hij geen vaste 

verblijfplaats heeft. Voorlopig heeft hij en zijn hond dit wel. Hij mocht mee met de 

politie en de hond is opgevangen door de Dierenambulance. 

 

Hond redt Kat met zijn bloed! 

In Nieuw-Zeeland werd een kat met een vergiftiging bij de dierenarts binnen 

gebracht. Het enige dat de kat nog kon redden, was een acute bloedtransfusie. Maar 

omdat er geen donorbloed op voorraad was en wel een labrador, heeft de dierenarts 

bloed bij de labrador afgenomen en dit bloed aan de kat gegeven, waarbij het 

vergiftigde bloed is afgevoerd. 

Het was wel bekend dat het bloed van honden en katten aan elkaar te doneren is. 

Maar in de praktijk gebeurt het niet vaak. 

 

Vraagt u maar! 

 

Hallo Chantal, 

 

Bedankt voor je vraag. Jullie hond vertoont 

eigenlijk heel natuurlijk gedrag. Wij mensen zijn 

gewend om 3 keer per dag te eten en dan vaak 

tussendoor ook nog wat (te snacken). Ons gedrag 

kopiëren we op onze huisdieren door ze ook een 

paar keer per dag te voeren en ze af een toe iets 

tussendoor te geven. Maar in de natuur gaat dat 

helemaal niet zo. De wolf gaat op jacht wanneer 

ze honger beginnen te krijgen. Afhankelijk van de grootte van de prooi vreten ze 

zich zo vol mogelijk. En dat kan heel veel zijn. Bij de wolf (en ook bij de hond) kan 

het eerste deel van de darmen ook als maag functioneren. De maag wordt als het 

ware naar behoefte vergroot. En zo kan een wolf en dus ook de hond, wel tot 10% 

van zijn lichaamsgewicht op eten.  

 

Nadat de wolf zich heeft vol gevreten, gaat deze weer rusten. Want in rust verbrand 

je de minste energie en duurt het dus maximaal voor je weer voer nodig bent. Als  

Hallo Bert, 
 

Onze hond is een wisselvallige 

eter. Ze eet af en toe iets en 

soms maar 1x per dag eet ze 

haar bak leeg. Is dat wel 

goed? 
 

Groeten Chantal 
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het signaal komt dat er weer voer nodig is, gaan ze 

weer op jacht. En begint het proces opnieuw. 

 

Bij jullie hond lijkt het ook zo te gaan. Je hoeft er niet 

bang voor te zijn dat hij onvoldoende voer krijgt. Een 

hond hongert zichzelf namelijk niet uit. En als hij door 

de week bezien genoeg vreet is het dus prima. Ook al 

gaat het onregelmatig.  

 

Er zijn ook mensen die om voorgaande redenen de hond 

maar 1 keer per dag voer geven of zelfs nog onregelmatiger. Voor ons voelt dat 

vreemd omdat wij zelf zo gewend zijn aan regelmaat en dat het vaak bij honden ook 

zo lijkt te zijn. Maar dat honden op vaste tijden al met de voerbak aankomen zetten, 

is lang niet altijd omdat ze honger hebben, maar omdat het aangeleerd gedrag is. 

Uiteraard speelt wel mee dat wij de hoeveelheid voer ook over de dag verdelen en 

een hond dus ook vaker honger zou kunnen hebben. Het is echter helemaal geen 

probleem om minder vaste tijden aan te houden. Als ik zelf een keer een middag 

weg moet en ’s avonds niet al te vroeg terug ben, dan geef ik mijn honden voor 

vertrekt een tussendoortje (meestal een stuk fruit, of een kauwproduct) en dan voer 

ik ze pas ’s avonds. En dat kan dan best pas om 22.00 uur zijn. En dan hebben ze 

van honger echt niet het meubilair opgegeten of de voerton open gebroken. 

 

Plezier voor Mens & Dier, 

 

Bert Tijhoff 

 
 

Dodelijke Chocolade 

Mensen worden gelukkig van chocola, honden en katten kunnen er 

helaas dood van gaan. In chocola zit namelijk het stofje 

theobromine. Theobromine kan ernstige maagdarmklachten bij uw 

hond of kat veroorzaken en in het ernstigste geval zelfs 

hartklachten met de dood als gevolg. 

Heeft u een vraag over de voeding of verzorging van uw hond of kat, mail deze dan 

naar info@ecovitaal.nl met als onderwerp “Vraagt u maar DierenCentraal”. Wanneer 

de vraag interessant voor meer mensen is, wordt deze hier geplaatst. U ontvangt 

sowieso een reactie van ons. 

 

Vermeld ook even uw naam en adres. Bij plaatsing wordt alleen uw naam en 

woonplaats vermeld. Mocht u dit niet willen, dan kunt u ook aangeven dat u graag 

anoniem wilt blijven. 

 

 

  

Puppycursus “Volg Je Mij!” voor Tijdelijk Slechts € 17,- 
 

Wist je dat je 80% van iedere Puppycursus Zèlf doet ... 
 

... en 20% bestaat uit instructie en begeleiding? In "Dé Complete 

Puppycursus" laat hondentrainer Lisette van Eechoud samen met haar 

Labrador pup Beer, alles online zien wat ze haar cursisten leert tijdens de 

puppycursussen die ze geeft.  

Bovendien kun je begeleiding van haar ontvangen, als je dat zou willen... 
 

Meer info of bestellen: www.puppycursusvolgjemij.nl.  

 

mailto:info@ecovitaal.nl
http://www.puppycursusvolgjemij.nl/
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Vooral met de feestdagen wordt er veel gesnoept en vaak 

ook veel chocola. Denk maar eens aan de chocolade 

letters met Sinterklaas en chocolaatjes met de Kerst. De 

kans dat er een stuk chocola op de grond valt of op de 

tafel blijft liggen is dus groot. En als uw viervoeter de 

kans krijgt is het ook zo weg. Lekker zoet lust uw hond of 

kat net als de meesten van ons, maar al te graag. 

Worden wij er misschien iets te dik van, voor uw viervoeter kan het desastreuze 

gevolgen hebben en leiden tot vergiftiging.  

Heeft u een grote hond, dan is de kans op vergiftiging kleiner dan bij een kleine 

hond. De vergiftiging is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid binnengekregen 

Theobromine in relatie tot het gewicht van uw hond of kat. Als richtlijn kunt u 

onderstaande schema aan houden. 

Vergiftiging door Chocolade indien 

 7,5 gram bittere chocolade (>65% cacao)per kg lichaamsgewicht  

 15 gram pure chocolade (>54% cacao)per kg lichaamsgewicht  

 30 gram melk chocolade (>32% cacao)per kg lichaamsgewicht  

wordt ingenomen. 

 

Het effect van witte chocolade is onbekend omdat hier vaak niet of nauwelijks cacao 

in zit. Toch dient het de aanbeveling uw viervoeter in de gaten te houden wanneer 

zij van de witte chocola gesnoept hebben. 

Bovengenoemde tabel is een richtlijn er zijn honden en katten die gevoeliger zijn en 

al eerder last van vergiftiging door Theobromine hebben. 

Verschijnselen als gevolg van Chocolade Vergiftiging 

Wanneer uw hond of kat last heeft van 

chocoladevergiftiging kunt u een of meer van de 

volgende verschijnselen waarnemen: rusteloos, 

misselijke, speekselen, brakken, diarree, trillen, veel 

drinken en/of veel plassen, hyperactief, incoördinatie, 

toevallen, versnelde hartslag, versnelde ademhaling, 

koorts, hoge bloeddruk en soms zelfs coma. Deze 

verschijnselen kunnen al na 1 uur zichtbaar worden, 

maar soms ook pas 12 uur later. Over het algemeen is de 

Theobromine bij uw hond of kat na circa 24 uur weer 

afgevoerd. Maar soms kan er 24 uur tot 72 uur later nog een alvleesontsteking 

ontstaan.  

Heeft u gezien of heeft u het vermoeden dat uw hond of kat van de chocolade heeft 

gesnoept, neem dan direct contact op met uw dierenarts. Deze kan uw hond of kat 

 Geen Zout! 

Ga niet zelf aan het 

experimenteren met een 

schep zout in de bek. 

Dit is een verouderde en 

achterhaalde techniek 

die niet werkt en zelfs 

levensgevaarlijk kan zijn 
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een injectie geven waardoor ze gaan braken en ook de darmen leeg gaan maken, 

waardoor het niet meer in de darmen opgenomen kan worden. 

 

Vitale voeding 

Onder verantwoorde vitale voeding verstaan wij producten vervaardigd uit 

hoogwaardige grondstoffen welke ook geschikt zijn voor menselijke consumptie, 

zonder geur-, kleur-, smaakstoffen, zonder soja, 

zonder kadavermeel, zonder chemische antioxidanten 

en zonder chemische conserveringsmiddelen.  

 

Vitale voeding is de basis voor een goede conditie van 

uw huisdier voor nu en in de toekomst! 

 

Daarom adviseren wij EcoVit want Ecovit is: 

 Vrij van chemische conserveringsmiddelen 

 Vrij van chemische geur-, kleur- en smaakstoffen 

 Vrij van soja 

 Vrij van genetisch gemodificeerde grondstoffen 

 Vrij van kadavermeel 
 

www.ecovit.nl Vitaal & Gezond! Voor Kat en Hond! 

 
 

Geperste Wafel        Premium               Pup     Light     Lam-Rijst       3-Mix Kat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon! 

DierenCentraal is een uitgave van 

UwBrokkenPiloot.nl! Voor vragen 

kunt u contact opnemen met 

info@ecovitaal.nl.  

Wilt uw DierenCentraal ook gratis 

ontvangen, kunt u zich gratis en 

vrijblijvend aanmelden op: 

www.dierencentraal.nl.  

UwBrokkenPiloot.nl en 

DierenCentraal, zijn onderdeel 

van EcoVitaal 

Oosteinde 194 

7671 AD  Vriezenveen 

 

Uw Hond of Kat Verzekeren? Of Niet? 
 

Lees op www.hondenverzekeren.nl welke afwegingen 

u kunt maken en hoe het zit met de kosten. Onder 

aan het artikel kunt u vrijblijvend een advies 

aanvragen. 

 
Meer info of bestellen: www.hondenverzekeren.nl  

 

http://www.ecovit.nl/
mailto:info@ecovitaal.nl
http://www.dierencentraal.nl/
http://www.hondenverzekeren.nl/
http://www.hondenverzekeren.nl/


DierenCentraal 

DierenCentraal 17 december 2014! Pagina 12 
 

Kleurplaat 

 


