Als het baasje er niet meer is
Wat gebeurt er na uw overlijden met uw huisdier? Gaat uw hond of kat naar uw familie of heeft u voor
een ander tehuis gezorgd? Dat zou prachtig zijn. Toch kan het voorkomen dat er geen directe
plaatsingmogelijkheden zijn. Dan is de gratis regeling Als het baasje er niet meer is van Dierentehuis
Stevenhage wellicht een optie.
Gratis regeling voor donateurs
Als u een hond of kat hebt, kunt u meedoen aan dit
programma. Wanneer een hond of kat is opgenomen in het
bestand van onze regeling Als het baasje er niet meer is,
kunt u er gerust op zijn dat uw maatje na uw overlijden
goed terecht komt bij ons. Dat is een fijn gevoel. Deze
dienst is exclusief en gratis voor alle honden- of
kattenbezitters die vaste donateur zijn van Dierentehuis
Stevenshage met een minimum donatie van € 25,- per jaar.
Bent u nog géén vase donateur van het asiel, lees dan
hiernaast hoe u donateur kunt worden.

Donateur worden
Steun Dierentehuis Stevenshage en
word donateur! U kunt dit eenvoudig
regelen via het online formulier op
www.dierenasielleiden.nl/donaties. U
kunt uiteraard ook donateur worden
door een formulier in te vullen aan de
balie van het asiel.

Uw huisdier op papier
U kunt uw hond of kat eenvoudig aanmelden voor deze regeling door een formulier in te vullen. Via dit
formulier komen wij alles te weten over uw huisdier. Hoe is zijn of haar gedrag? Heeft uw kat of hond
speciale behoeften? Is er een medisch probleem? Met het formulier geeft u antwoord op deze en vele
andere vragen. Dit zorgt ervoor dat wij uw huisdier goed en gericht kunnen helpen en snel een lief en
geschikt nieuw baasje voor hem of haar kunnen vinden.
Meld uw huisdier aan
Wilt u gebruik maken van onze regeling Als het
baasje er niet meer is? Download via het formulier
voor uw hond of kat via onze website
www.dierenasielleiden.nl/baasje en print het uit, of
haal uw formulier aan de balie van het asiel. Vul het
formulier in en breng het langs of stuur het naar ons
op. Zorg daarnaast dat uw nabestaanden weten dat
u deze regeling voor uw huisdieren wilt treffen,
bijvoorbeeld via een brief aan uw nabestaanden,
een notitie in een invulboekje van uw
uitvaartverzekering of via uw testament.
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