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Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor om hun hond, kat of fret mee op vakantie 
te nemen. Dit is – wanneer het type vakantie het toelaat – natuurlijk prima, maar 
er zijn wel enkele zaken waar vóór de vakantie aandacht aan besteed moet worden. 
Daarom deze handige checklist: 

✓  Wanneer u de grens over gaat, is het naast de jaarlijkse enting verplicht uw huisdier 
te vaccineren tegen rabiës (hondsdolheid). Deze vaccinatie dient voor de meeste EU-
landen minimaal 21 dagen voor vertrek te worden gegeven.  

Vaccineren 

Chippen 
Dit is verplicht wanneer uw huisdier de grens 
overgaat. Samen met het Europees paspoort 
is dit de identificatie van uw huisdier.  

Bestrijding van hartwormen 
Vooral voor vakanties in Zuid-Europese landen is het raadzaam uw hond of kat tijdens 
en na de reis goed te ontwormen. Ons advies is om te ontwormen met Milbemax 
tabletten. Geef deze tabletten op dag van vertrek en 3 weken na terugkomst.  

Teken, muggen en zandvliegen in de Zuid-Europese landen kunnen ziektes voor uw 
huisdier met zich meedragen. Goede bescherming tegen ectoparasieten is dus een 
noodzaak. Ons advies voor honden is gebruik te maken van de Advantix pipetten.  

- Als uw hond is geënt tegen rabiës, ontvangt u van de dierenkliniek een penning. 
Het is belangrijk dat deze penning vast komt te zitten aan de halsband van uw hond.  

- Tegenwoordig is de rabiësvaccinatie binnen de EU 3 jaar geldig. 

- Het Europees paspoort kan sinds 2015 enkel 
door een dierenarts afgegeven worden 

- Vanaf 2 juli 2011 is een leesbare 
tatoeage in het oor niet meer geldig. 

Ook handig voor op reis; een EHBO set! Verkrijgbaar bij dierenkliniek en boetiek Zwarte Zee 

Bestrijding van ectoparasieten 

- Advantix dient elke 14 dagen op de vakantiebestemming herhaalt te worden en 
14 dagen na thuiskomst. 

- Wanneer uw vakantie langer duurt dan 3 weken, dan elke 2 weken op locatie extra 
ontwormen. 

✓  

✓  

Het Europees paspoort 
Indien u naar het buitenland gaat met uw 
huisdier, bent u verplicht een volledig 
ingevuld Europees paspoort van het dier te 
hebben. 

✓  

✓  



 
 

 

  

Verenigd koninkrijk    Duitsland 

- Tijdens verblijf in de auto is het 
verplicht om een honden-auto-gordel, 
bench of hondenrek te gebruiken. 
 
- In sommige Duitse deelstaten dienen 
honden te worden gemuilkorfd. Lees 
hierover meer op www.licg.nl . 
 
 
- Bepaalde typen honden zijn verboden 
in Duitsland.  Lees hierover meer op 
www.licg. nl . 

Hieronder nog een korte samenvatting van extra in- en doorvoereisen van de meest 
bezochte vakantielanden:  

Frankrijk 
 

- Bepaalde typen honden zijn verboden in 
Frankrijk. Lees hierover meer op 
www.licg.nl . 
 
 
 

- Maximaal 5 dieren mogen tegelijkertijd 
vervoerd worden. 

België 
 

Zweden 
 

- Dieren moeten bij de grens van 
Zweden worden aangemeld. 

- Verplicht tussen 24 en 120 uur vóór 
het moment van aankomst behandeld 
te zijn met Prazigantel (bijvoorbeeld 
Milbemax) door een dierenarts. 
 

Finland 
 

- Verplicht tussen 24 en 120 uur vóór het 
moment van aankomst behandeld te zijn 
met Prazigantel (bijvoorbeeld Milbemax) 
door een dierenarts. 
 
- Tijdens verblijf in de auto is het verplicht 
om een honden-auto-gordel, bench of 
hondenrek te gebruiken. De Engelse wet/ 
highway code. 
 
- Bepaalde typen honden zijn verboden. 
Lees hierover meer op www.licg. nl . 

- U moet zich bij binnenkomst in 
Noorwegen melden met uw huisdier bij de 
douane. 
 
- Verplicht tussen 24 en 120 uur vóór het 
moment van aankomst behandeld te zijn 
met Prazigantel (bijvoorbeeld Milbemax) 
door een dierenarts. 
 
- Niet alle rassen of typen honden zijn 
toegestaan in Noorwegen. Lees hierover 
meer op www.licg.nl .  
 
 
 

Noorwegen 
 

http://www.licg.nl/
http://www.licg.nl/
http://www.licg.nl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Openingstijden: 

 
 
Balie 
Ma, Di, Wo, Do, Vr    : 09:00 – 19:00 

  
Open spreekuur 
Zaterdag      : 09:30 – 12:00 

  
Telefonisch spreekuur * 
Ma, Di, Do, Vr     : 16:30 – 17:00 

  
*U wordt gebeld 

 

 
Dierenkliniek Zwarte Zee 
Zwarte Zee 303144 DE 
Maassluis 

 

 
010 599 049 0 

  
Info@dierenkliniekzwartezee.nl 

  
www.dierenkliniekzwartezee.nl 

  
/Dierenkliniekzwartezee 

Voor meer informatie: 
 
- De invoereisen verschillen per land. Neem daarom bij twijfel of voor regio gericht advies 
(inclusief landen buiten de EU) mail of telefonisch contact op met onze kliniek of vraag 
het de assistentes aan de balie. 
 
- Alle informatie is onderhevig aan veranderingen. Wanneer u de meeste up to date 
informatie wilt, ga dan naar www.licg.nl . Deze website wordt periodiek voorzien van de 
nieuwste informatie per land. 
 
- Zorg dat u voorbereid op reis gaat en zich houdt aan de regels van alle landen waar u 
doorheen reist op weg naar uw bestemming. 
 
Dierenkliniek Zwarte Zee wenst u een fijne reis en goede vakantie toe! 

Voor alle informatie en meer: download de MijnDierenartsApp 

http://www.licg.nl/

