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De eerste nieuwsbrief van De Uitlaat! 
Per 1 oktober 2011 zijn wij gestart met De 
Uitlaat Service voor Honden. 
Een gloednieuwe uitlaatservice die ook logeer 
opvang biedt voor bijvoorbeeld vakanties. 
Beide diensten lopen voorspoedig. Het aantal 
uitlaathonden groeit langzaam aan. Niet te 
snel, maar dat is goed. Zo kunnen de honden 
aan elkaar en Andrea aan de honden wennen.  
 
Het logeren is zonder meer een succes te 
noemen. Het is duidelijk dat mensen behoefte 
hebben aan een huiselijke plek voor hun 
lieverds in plaats van kennels of hokken met 
tralies. Vergeet ook niet dat onze logees in 
ieder geval 2 keer per dag een uur lekker los in 
een roedel lopen! Dat is heel wat meer dan bij 
de traditionele pensions. 
 
Uiteraard ligt aan dit succes ook ten grondslag 
dat we geweldige gastvrouwen hebben: onze 
podenco-mix hondjes Luna en Biotxa (spreek 
uit Biossa). Tijdens het kennismakingsgesprek 
doen ze soms  alsof ze de grootste schurken 
en blaffers zijn, om naderhand uitgeput tegen 
de verwarming aan in slaap te vallen en af en 
toe één ooglid optrekken om de nieuweling in 
huis te bespieden en indien nodig te 
corrigeren of om juist lekker te spelen. Af en 
toe staat Luna toe dat een logee aan haar 
verzameling sokken mag zitten (die ze stiekem 
uit onze slaapkamer pikt) en die rekken ze dan 
op van maatje 38 naar een 45! Elke Sinterklaas 
staan dan ook sokken op ons verlanglijstje … 
 

 
Biotxa en Luna 

 
Nog geen plek voor uw hond in de vakantie? 
Neem dan snel contact op met ons, want zelfs 
voor de Kerstvakantie 2012 hebben wij al 
reserveringen staan. En de zomer loopt storm. 

We zijn uiteraard snel vol omdat we maximaal 
3 logeerhonden (afhankelijk van karakter en 
de grootte van de honden) tegelijk willen 
verzorgen en vertroetelen. 
 

 
Dirkje en Stella:  echte logeervriendjes 

 
FOTO’S 
Andrea’s echtgenote - Martine Posthumus 
Meyjes – loopt regelmatig mee met het 
uitlaten, en maakt dan prachtige foto’s als het 
licht goed is buiten. 
Dat betekent dat er regelmatig nieuwe foto’s 
van de uitlaat- en logeerhonden op het 
fotoboek van de website geplaatst worden. 
Misschien een goede reden om af en toe eens 
een kijkje te nemen.  
Alle foto’s die Martine publiceert zijn voorzien 
van haar logo in verband met copyright. 
U kunt de foto’s van uw hond logo vrij en op 
volle resolutie ook kopen voor € 10,- per 
digitaal bestand. Bij bestelling van meer dan 5 
foto’s is het tarief vanaf de 6e foto € 5,-. 
Natuurlijk kan je ook kiezen voor een 
individuele fotoshoot waarbij je hond wordt 
gefotografeerd tijdens een ongedwongen 
wandeling met Martine en jij als baasje.  
Op de site lees je hier meer over onder 
“tarieven”.  
 
UITJE NAAR ZEE:  ZONDAG 12 FEBRUARI 2012 
Het eerste honden speciaal uitje komt er aan! 
Op zondag 12 februari gaan wij met een aantal 
honden naar zee bij het Wassenaarse slag, 
tenminste als het weer het toelaat. 
Er kunnen 4 a 5 grote honden mee en 2 kleine 
tot middelgroot. 
We halen de honden op tussen 9 en 10 uur en 
rijden met de grote gele bus naar het strand.  
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Luca en Puck mee naar het strand 

 
Daar wandelen, rennen en ravotten we 2 uur 
lang om dan terug te rijden naar het Gooi.  
De verwachting is dan dat we terug zijn tussen 
13 en 14.00 uur. 
Je kan je hond via de mail aanmelden: 
info@DeUitlaatServicevoorHonden.nl 
Ook logeerhonden mogen mee. Wij zullen een 
selectie maken uit de aanmeldingen waarbij 
we rekening houden welke honden het beste 
samen kunnen. 
Martine zal weer foto’s maken die op de site 
worden gezet. 
De kosten voor een hele ochtend zijn € 25,-.  
Daarbij zit 1 logovrije digitale foto van uw 
viervoeter op volle resolutie inbegrepen. 
 
We zijn benieuwd wie er mee wil! Wij hebben 
er zin in! 
 
VAKANTIE DATA – VAKANTIE DATA 
De Uitlaat Service voor Honden !!! 
Wij reserveren de onderstaande data voor 
onze eigen vakantie en hopen dat u een goede 
oplossing kunt vinden voor uw hond. Daarna 
gaan wij er weer uitgerust tegen aan.  
 

 
APRIL: zaterdag 7 t/m vrijdag 13 april 2012 
(zondag 8 en maandag 9 is het Pasen) 
MEI: donderdag 17 t/m zondag 20 mei 2012 
(donderdag 17 is Hemelvaartsdag) 
AUGUSTUS: maandag 20 augustus t/m 
zondag 2 september. 
NOVEMBER: zaterdag 24 t/m vrijdag 30 
november 2012 
 

 
Wij werken dus het grootste deel van de 
schoolvakanties door. 

Nationale feestdagen werken wij niet, behalve 
voor logees. 
 
Uw uitlaat abonnement en dus uw 
maandelijkse betaling loopt tijdens onze 
vakanties door. Zoals u kan lezen op de 
website en in onze algemene voorwaarden, 
zijn onze vakanties in het maandbedrag al 
verrekend. Het abonnement is namelijk 
gebaseerd op 47 uitlaatweken per jaar en niet 
op 52. Het totaal bedrag is wel over 12 
maanden verdeeld, waardoor u dus gewoon 
iedere maand hetzelfde bedrag betaalt. 
Als uw eigen vakantie op andere data valt dan 
de onze, dan doen wij ons uiterste best om die 
data in te halen, zodat u geen financiële 
schade ondervindt.  
 

 
 
 
Mening geven … ? 
Wil je je mening of een beoordeling geven 
over De Uitlaat Service voor Honden, over het 
uitlaten, het logeren of de fotografie … ? Dat 
kan je doen via ons gastenboek op de website 
of op Marktplaats. We staan onder de rubriek 
“Dieren en Toebehoren”. 
 
Martine en ik willen onze uitlaat- en 
logeerklanten van harte bedanken voor het 
vertrouwen dat ze in ons stellen. We weten 
maar al te goed dat het heel moeilijk is om je 
huisvriend uit handen te geven. Dank. 
 
Groeten Andrea en Martine 
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