
Checklist
Schoon Huis met Huisdieren

Mag ik nu naar 
binnen hooman?!

Bonus tips voor thuis en je huisdier

Hondige tips voor in huis:

Leg de voordeur- of schoonloopmat niet in de
breedte, maar in de lengte voor de deur.
Daardoor loopt je dier bij binnenkomst langer
over de mat.

Gebruik een aroma diffuser om de lucht te
reinigen en om een aangename geur in huis
te krijgen. TIP: Happyhaves diffusers zijn eco-
vriendelijk en scoren goed.

Hang een handdoek op bij de voordeur. Zo
kun je natte voeten bij binnenkomst altijd
meteen afdrogen. Tip: donkergekleurde
handdoeken ogen minder snel vies.

Was je hondenmand regelmatig (eens in de
2-3 weken). Let er wel op of de hondenmand
geschikt is voor de wasmachine! Hier
hebben we gelukkig bij Pelsbarn rekening
mee gehouden (de Pelsbarn manden zijn
geschikt voor de wasmachine).

Borstel de vacht van je hond of kat
wekelijks (laat evt de kinderen je daarbij
helpen: het kan een leuke
gezinsactiviteit zijn!)

Als het borstelen niet volstaat om de
verspreiding van dierenharen te
voorkomen, gebruik dan de Swiffer
vloerreinigers (werken erg goed).

Handige tips voor je huisdier:

Pas op voor was- schoonmaak- en
ontsmettingsmiddelen. Berg ze goed op, laat
sopjes nooit onbeheerd staan en spoel
schoongemaakte oppervlakken goed na, zodat
je dier niet via zijn vacht of poten, die hij weer af
kan likken, met schoonmaakmiddelen in
aanraking komt. Dit kan namelijk giftig zijn!

Maak het ook leuk voor jezelf! 
Met die lieve neusjes van onze honden
ontkom je er niet aan om altijd de
ramen te zemen. Maak er geen punt
van en plak er gewoon een gezellig
briefje bij op het glas: ‘My windows are
not dirty, this is dog nose art!’

Uitschudden: Leer je hond zich uit te
schudden voordat je hem mee naar
binnen neemt. Dat kan een hoop zand
en druppels schelen! 
TIP: Je kunt dit gedrag uitlokken door
tegen zijn nekharen in te strijken of
voorzichtig even met je vinger onder of
net in zijn oor te kriebelen.

Een kledingroller voor de haren. TIP: Mocht
je geen kledingroller in huis hebben, dan kan
je ook altijd een rubberen schoonmaak
handschoen gebruiken. 

De Pelsbarn mand is met liefde gemaakt om naast een fijne plek voor je huisdier ook je huis schoner
te houden. Om je nog meer te helpen hebben wij de beste tips verzameld voor een nog schoner huis.
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Meer tips of opmerkingen? laat het ons weten! 
team@pelsbarn.nl of ga naar www.pelsbarn.nl


