Recreatiepark Samoza
Plaggeweg 90
8076 PM Vierhouten
tel. (0577) 41 12 83
e-mail : info@samoza.nl
Internet: www.samoza.nl

Huisdierenreglement voor
jaarplaatsen/koopkavels/erfpachtkavels
Om zoveel mogelijk rekening te houden met onze medegasten aangaande het houden van huisdieren, dient het
huisdierenreglement van Recreatiepark Samoza te worden nageleefd. Elke gast wordt geacht de regels uit het
huisdierenreglement te kennen en na te leven. Huisdierenontheffing kan worden aangevraagd met formulier H.
Regels voor het houden van een huisdier op Recreatiepark Samoza:
1) Iedere gast is verplicht elk huisdier (zowel hond als kat) op Recreatiepark Samoza aan te
melden bij de receptie. Hiervoor dient het formulier “Aanvraagformulier huisdierenontheffing”
ingevuld te worden of je dient een mail te sturen naar info@samoza.nl met: jouw locatie, soort
huisdier en of hij/zij geholpen is en een duidelijke omschrijving en foto van jouw huisdier.
2) Op alle jaarplaatsen/kavels zijn honden en katten (max. 4 per plaats) na aanmelding (gratis)
toegestaan.
3) Honden welke gevaarlijk en/of agressief gedrag vertonen naar andere honden en/of gasten
zijn op Recreatiepark Samoza niet toegestaan.
4) Honden dienen altijd aangelijnd te zijn m.u.v. wanneer je een hekje (hekje van gaas binnen je
groene erfafscheiding) om de kavel hebt dan mag de hond binnen dit hekje loslopen en dienen
buiten het park uitgelaten te worden. Heeft je hond toch zijn behoefte op de verkeerde plaats
gedaan, dan moet dit direct worden opgeruimd d.m.v. een schepje/depobag of
hondenpoepzakje. Je bent verplicht een dergelijk opschepzakje bij je te hebben.
5) Katten dienen te allen tijde aangelijnd op de plek gehouden te worden.
6) Je huisdier dient gedurende de nacht in je vakantieverblijf gehouden te worden.
7) Houd er alsjeblieft rekening mee dat het verboden is je hond in het bos rond de camping los te
laten lopen. Voor informatie over de honden-los-loopgebieden kun je bij de receptie terecht.
8) Honden zijn niet toegestaan in de supermarkt, het binnenzwembad, binnen het hekwerk van
het buitenzwembad en de sanitair gebouwen met uitzondering van de speciale
hondendouches welke je vindt bij de milieustraat.
9) Honden zijn toegestaan in het horeca gebouw mits aangelijnd en zij geen overlast geven aan
de andere bezoekers (dit ter beoordeling van de medewerkers van de horeca).
10) Honden van bezoekers en logés zijn na aanmelding (gratis) toegestaan.
11) Het houden van kippen of ander pluimvee/kleinvee op je jaarplaats/kavel is niet toegestaan.
12) Recreatiepark Samoza behoudt te allen tijde het recht jouw huisdier te weigeren of je te
verzoeken jouw huisdier te verwijderen van het terrein.

Wij vertrouwen erop dat een ieder deze regels naleeft, zodat een ieder met of zonder huisdier kan
genieten van een heerlijke vakantie op Recreatiepark Samoza.
Let op: Directie en bedrijfsleiding hebben altijd de mogelijkheid af te wijken van het huisdierenreglement.
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