
DE ZORG VOOR ONZE DIEREN
Binnen onze vereniging vinden wij het welzijn van dieren heel belangrijk.  

We houden ons daarom aan de volgende spelregels:

SV ZUID-KENNEMERLAND
Kleindier vereniging sinds 1970

Lid worden? Ga naar: www.SV-ZuidKennemerland.nl  
50 jaar ervaring met kleindieren!

• Onze dieren krijgen altijd  
vers water en voldoende voer;  

we zorgen goed voor ze.

• We houden de dieren gezond;  
al onze dieren worden tegen  

ziektes ingeënt en worden 
regelmatig gecontroleerd.

• Onze dieren krijgen regelmatig 
rust. We letten er goed op dat ze  

géén angst en stress hebben. 

• Onze dieren gaan na afloop van
deze tentoonstelling weer terug 

naar hun eigen verblijf of mee naar 
een andere dierenliefhebber.

• Daar hebben ze voldoende ruimte, 
goede voorzieningen en 

gezelschap van soortgenoten.

• Wij zijn trots op onze rasdieren:  
we zorgen zo voor biodiversiteit én 
behoud van ons cultureel erfgoed.

Onze kuikens hebben extra rust en warmte  
periodes nodig. Dan kunnen de kuikens niet in  

de hand genomen worden. 

PLAATS HEIR UW LGO
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