Wanneer er wordt
gewandeld!
Van maandag tot en met vrijdag zijn er twee wandelingen per dag. Wij wandelen ook op zaterdagen.

h

Uw professionele hondenservice voor
Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, e.o.

Tarieven

Patas Hondenservice
Brachterzijde 25
6112 AW Sint Joost

De tarieven die wij hanteren zijn gebaseerd op onze
professionele zorg en aandacht voor uw hond
én op de kwaliteit en continuïteit van onze speciale
dienstverlening.
Groepswandelingen duren minimaal 1½ uur.

Tel.: 06-27058616
E-mail: info@patas.nl
Internet: www.patas.nl

U koopt een kaart met 10 wandelingen en betaalt
per wandeling:

Kvk-nr. 51355922

Kijk op onze website voor actuele prijzen

Bezoek onze website WWW.PATAS.NL
voor meer informatie.

Prijzen in Euro’s, incl. btw. Tarief bij abonnementen en/of
meerdere honden is bespreekbaar.

Overige diensten
De tarieven voor avondoppas of dagopvang en overige
aanvullende diensten zijn afhankelijk van uw specifieke
wensen. Graag informeren wij u persoonlijk over de
mogelijkheden en condities.
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PATAS Hondenservice...

... is er voor U en uw hond!

PATAS is gespecialiseerd in het tijdelijk uit handen nemen van de zorg voor uw hond.
Onze service omvat hondenwandelingen, oppas en aanverwante dienstverlening.
Alle sociale honden, groot en klein, die goed overweg kunnen met mensen en soortgenoten zijn welkom bij PATAS.
PATAS heeft niet alleen betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan, maar ook verantwoordelijkheid en vakbekwaamheid.
Vindt u dat ook belangrijk? Dan is PATAS dé hondenservice voor u en uw hond!
Bel ons nu voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Er wordt behalve Nederlands ook Engels, Duits en Spaans gesproken en geblaft.

Waar er wordt gewandeld!
PATAS wandelt in een verantwoorde omgeving waar de honden los mogen lopen, bijvoorbeeld
in een deel van het prachtige gebied van Park Meinweg te Herkenbosch of op de
Brunssummerheide. De wandelingen zijn een waar feest voor
uw hond.

Wat PATAS u en uw hond biedt!
•
•
•
•
•
•

Zes dagen per week - dus ook op zaterdag - groepswandelingen van minimaal 1½ uur.
Groepjes van maximaal zes gasthonden.
Wandelen in een verantwoorde omgeving waar de honden veilig los mogen lopen.
Zorgvuldige samenstelling en begeleiding van een groep.
Positieve gedragsontwikkeling van de hond.
Handdoekenservice. Uw hond wordt “handdoekdroog” thuisgebracht.
PATAS zorgt voor handdoeken! U heeft geen omkijken naar de was.

• Gratis PATAS-penning aan de halsband met daarop ons telefoonnummer.
• Avondoppas en dagopvang.*
• Care programma voor anti vlooien- en teken behandeling.
Graag verzorgen wij de levering van het product en de behandeling.*
• Overige dienstverlening*, bijvoorbeeld het vervoer van uw hond naar de dierenarts of
trimsalon. Of wenst u producten van apotheek of dierenwinkel thuisbezorgd?
Geen probleem, wij regelen het voor u!
• Vakbekwaamheid en HKB-gediplomeerd.
• Veilig vervoer met een professioneel ingerichte auto.
• Wij rijden bij u voor met een neutrale auto.
• Kosteloos en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Heeft u aanvullende wensen? Laat het ons weten!
*

Deze diensten zijn exclusief voor cliënten van PATAS die regelmatig gebruik maken van de wandelservice.

