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Checklist Kattenoppas Bennekom 
 
 

Katten 
 

 Voer en evt. snoepjes  Medicatie (indien nodig) en EHBO kit 

 Etensbakje(s) en/of voerpuzzels  Paspoort en/of vaccinatieboekje 

 Waterbakjes  Reismand (met extra 
handdoek/fleecedekentje) 

 Schone handdoek, theedoek en 
vaatdoekjes 

 

 

Keukenpapier 

 Afwasmiddel en borstel/sponsje 
voor schoonmaken eet- en 
drinkbakjes 

 Kam en slickerborstel (geen 
furminator!) 

 Kattenbakvulling, schepje en zakjes 
(bv. Broodzakjes of 
hondenpoepzakjes) 

 Speeltjes (hengels etc. buiten het 
bereik van de kat opbergen) 

 Schoonmaakmiddel voor kattenbak 
(bv. biotex groen), oude 
afwasborstel of sponsje en 
handdoek of keukenpapier 

 Schoonmaakmiddel om ongelukjes 
op te ruimen (geen Dettol!), emmer 
en dweil of doekje. 

 Stoffer en blik, kruimeldief of 
stofzuiger 

 _________________________ 

 
 Is de kat onlangs nog ontvlooid en ontwormd en in de afgelopen 12 maanden bij 

de dierenarts geweest voor controle en zijn de vaccinaties/titerbepaling nog 
geldig? 

 
 Wil je op de dag voor/van vertrek de kattenbakken legen, uitsoppen 

en opnieuw vullen? 
 

 Wil je voor vertrek de eet- en drinkbakjes en drinkfonteintjes afwassen en 
opnieuw vullen? 

 
 
Overige dieren: 
Voor de overige dieren zal tijdens het intakegesprek bekeken worden welk voer en 
dierbenodigdheden er nodig zijn voor de verzorging. 
 
Plantenverzorging: 
Zet je voor de binnenplanten een gieter klaar? Voor de buitenplanten voldoet een grote 
gieter of een makkelijk te bedienen sproeisysteem. 
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Checklist Kattenoppas Bennekom 
 
 

Honden 
 

 Voer en snoepjes  Evt. hondenshampoo 

 Etensbak(ken) en/of voerpuzzels  Handdoek (om hond af te drogen) 

 Waterbak(ken)  Borstel of kam (geen furminator) 

 Afwasmiddel en borstel/sponsje 
voor schoonmaken eet- en 
waterbakken 

 Tuigje (geen slipketting, stroomband 
etc.) 

 

 Schone handdoek, theedoek en 
vaatdoekjes 

 Keukenpapier 

 Hondenpoepzakjes  Medicatie (indien nodig) en EHBO kit 

 Stoffer en blik, kruimeldief of 
stofzuiger 

 Paspoort en/of vaccinatieboekje 

 Schoonmaakmiddel om ongelukjes 
op te ruimen (geen Dettol!), emmer 
en dweil of doekje. 

 _________________________ 

 
 Is de hond onlangs nog ontvlooid en ontwormd en in de afgelopen 12 maanden bij 

de dierenarts geweest voor controle en zijn de vaccinaties/titerbepaling nog 
geldig? 
 

 Wil je voor vertrek de eet- en drinkbakjes afwassen en opnieuw vullen? 
 
 
Overige dieren: 
Voor de overige dieren zal tijdens het intakegesprek bekeken worden welk voer en 
dierbenodigdheden er nodig zijn voor de verzorging. 
 
Plantenverzorging: 
Zet je voor de binnenplanten een gieter klaar? Voor de buitenplanten voldoet een grote 
gieter of een makkelijk te bedienen sproeisysteem. 
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Checklist Kattenoppas Bennekom  
 
 

Konijnen 
 

 Voer, hooi en groentes  Borstel 

 Etensbakje(s)  Bodembedekking en stro 

 Drinkflesje(s)/bakje(s)  Speelgoed 

 Afwasmiddel, flessenborstel en 
sponsje voor schoonmaken van 
etensbakje en drinkflesje 

 Vulling voor konijnentoilet  

 Reismand (met extra handdoek)  Medicatie (indien nodig) en EHBO kit 

 Schoonmaakmiddel, emmer en 
sponsje om (plastic)hok uit te 
soppen 

 Paspoort en/of vaccinatieboekje 

 Voor buiten en schoonmaken hok: 
Stoffer en blik en bezem 

 Voor binnen: Stoffer en blik, 
kruimeldief of stofzuiger 

 2x SnuggleSafe Heatpad/Icepod  _________________________ 

 
 Is het konijn in de afgelopen 12 maanden bij de dierenarts geweest voor controle 

en vaccinaties? 
 

 Wil je voor vertrek de eet- en drinkbakjes/flesjes afwassen en opnieuw vullen? 
 
 
Overige dieren: 
Voor de overige dieren zal tijdens het intakegesprek bekeken worden welk voer en 
dierbenodigdheden er nodig zijn voor de verzorging. 
 
Plantenverzorging: 
Zet je voor de binnenplanten een gieter klaar? Voor de buitenplanten voldoet een grote 
gieter of een makkelijk te bedienen sproeisysteem. 
 
 


