
Routebeschrijving: 

Vanaf de autobaan Assen-zuid 

Volg op de N33 de richting Veendam. Na circa 8 
Km neemt u de afslag Grolloo (N376). 
Onderaan de afslag, bij de Rotonde, slaat u 
rechtsaf (Marwijksoord welke buiten de 
bebouwde kom overgaat in de Rolderstraat). Na 
ongeveer 3 Km ziet u het bordje Dierenpension 
“De Open Ruimte”. U slaat dan linksaf en direct 
links na de oprit treft u de parkeerplaats aan. 

Vanaf Assen via Rolde 

Via de N376 rijdt u Rolde door. Bij de rotonde 
rechtdoor en na plusminus 3 Km ziet u het 
bordje Dierenpension “De Open Ruimte”. U 
slaat dan linksaf en direct links na de oprit treft u 
de parkeerplaats aan. 

Vanaf Schoonloo richting Rolde  

Via de N376 richting Rolde. (Niet afslaan naar 
Grolloo) Bij de rotonde rechtdoor en bij het 
bordje Dierenpension “De Open Ruimte” slaat u 
rechtsaf en direct links na de oprit treft u de 
parkeerplaats aan. 

In overleg kunnen wij uw 
huisdier ook halen en/of  

brengen tegen een redelijke 
vergoeding.                                                                                                                                                                                      

                                                 

Dierenpension      
“De Open Ruimte” 

                 Lydia & Ronald Roelofs 
           Rolderstraat 8, 9444 XC Grolloo 

        Tel. 0592-501454/Fax 0592-508019                       
K.v.K. nr.: 04065999 

                BTW nr.: NL8180.95.143.B01  
         www.dierenpensiondeopenruimte.nl 
      E-mail: info@dierenpensiondeopenruimte.nl 

   Hartelijk dank en graag tot ziens                                                                         
                              

Dierenpension 

“De Open Ruimte” 
    

   Van toepassing zijn de Algemene 
Voorwaarden van de Dibevo-Dierenpensions           

gedeponeerd bij de K.v.K.  te Amersfoort   
d.d. 2 juli 2007, welke te downloaden zijn op 

onze website 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag  van 

10.00—12.00 uur  
en van  

17.00—18.00 uur. 
Zaterdag, zondag en officiële 

feestdagen van  
10.00—11.30 uur.  

Wij hebben deze tijden ingesteld 
om het verblijf  van de dieren zo 
regelmatig  en rustig mogelijk  te 
laten verlopen. Hiermee bedoelen 

wij het schoonmaken, uitlaten, eten 
en de verdere verzorging en aandacht. 

 Ons pension bezichtigen kan op afspraak 
van maandag t/m vrijdag tijdens onze     

openingstijden. 



In deze brochure willen wij het één en ander 
over ons dierenpension vertellen. Mocht u na 
het lezen nog vragen hebben dan zijn wij te 
allen tijde bereid deze te beantwoorden. Ons 
adres en telefoonnummer vindt u op de 
achterzijde van deze brochure. 

Wat is een dierenpension? 

Een dierenpension is een particuliere instelling 
waar uw huisdier voor bepaalde tijd en tegen 
een vastgesteld tarief verblijft. Het verblijf van 
uw huisdier in ons dierenpension wordt  
volledig door u als eigenaar van het dier 
betaald. U kunt dan ook uw eisen en 
verwachtingen aan ons kenbaar  maken, 
waarna wij dan proberen het verblijf van uw 
huisdier zo aangenaam mogelijk te laten 
verlopen. Een aantal vragen zijn daarbij erg 
belangrijk. 

Bijvoorbeeld: 
1). Heeft uw dier een dieet of medicijnen;  
2). Hoeveel keer per dag krijgt uw dier te eten;  
3). Kan uw dier met soortgenoten opschieten;  
4). Heeft uw dier lichamelijke klachten. 

Met al deze punten wordt door ons rekening 
gehouden. Ook vinden wij dat het uw huisdier 
niet aan beweging mag ontbreken.              

Wij proberen uw huisdier zoveel mogelijk 
samen uit te laten en samen te laten spelen. 

Voor de katten hebben wij binnen- en buiten-
verblijven  waar zij vrij zijn in hun beweging 
en die voorzien zijn van klimtoestellen en 
ligplaatsen. 

 

Voorwaarden:                                                            
Om uw huisdier bij ons in het pension onder 
te brengen gelden de volgende voorwaarden; 

Verplichte entingen voor honden: 

- De geldige jaarlijkse cocktail en                                  
- als extra kennelhoest de Bordetella/nr 8
( welke niet ouder mag  zijn dan 1 jaar)  

Verplichte entingen voor katten: 

- Kattenziekte                                                                                 
- Niesziekte (welke niet ouder mag zijn dan 
een 1/2  jaar) 

Alle entingen moeten minimaal 14 
dagen vooraf aan een verblijf in ons 

pension gegeven zijn. 

Mocht uw huisdier onverhoopt toch iets 
mankeren neem dan kontakt met ons op.     
Wij zullen dan trachten uw huisdier in de 
ziekenafdeling van ons pension onder te 
brengen. Wij hebben géén quarantaine ruimte. 
Wij hopen dat uw hond “mensvriendelijk” is. 
Wij bedoelen hiermee dat uw hond 
benaderbaar voor ons is. Is dit niet zo, overleg 
dan met ons zodat wij hiervoor een oplossing 
kunnen vinden.                                                                

Alvorens het verblijf van uw huisdier in ons 
pension dient u uw hond of kat een 
vlooienbehandeling en een wormkuur te 
geven  (tenzij recentelijk gegeven).  

Raadpleeg hierover uw dierenarts. Een 
vlooienband alleen is niet afdoende. In ons 
pension kunt u tegen vergoeding een 
behandeling laten doen.                                                   
Mocht uw huisdier dieet of medicijnen 
gebruiken is dat voor ons geen probleem, 
maar geeft u wel ruim voldoende mee. 

EIGEN RISICO:      

Als er bij ons kennelhoest en/of niesziekte 
uitbreekt, dan zijn de kosten van de dierenarts 
aan uw hond( en)/of kat (ten) voor eigen 
risico. 

Tot slot                                                    

 In een dierenpension waar mensen werken 
kan iets mis gaan.                                                        
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk ons best 
te doen. Heeft u eventueel klachten vertel ons 
dit dan. Wij zullen uw klacht dan in 
behandeling nemen en proberen een 
oplossing hiervoor te zoeken naar 
tevredenheid van beide partijen.                                      


