
* Op deze routes moeten 
huisdieren tijdens de overtocht 
in het voertuig blijven.  

*Als je met een hulphond reist, 
is het noodzakelijk dat je DFDS 
hiervan op de hoogte stelt en 
dat de hond voldoet aan het 
Pet Travel Scheme. Er zijn geen 
kosten verbonden aan het 
meenemen van een hulphond 
aan boord. 

  REIZEN MET HUISDIER - VERENIGD KONINKRIJK - FRANKRIJK ROUTES   

Check-in Aan boord

Boek je reis online. Reizen 
met huisdier kost €18 per 
huisdier op de route 
Dover-Calais/Duinkerken en 
€22,50 per huisdier op de 
route Dieppe-Newhaven. 

Maak je huisdier blii en zorg altijd voor: voldoende ventilatie, voldoende eten en water, ruimte voor je huisdier om rond te lopen, vertrouwd speelgoed en absorberend 
beddengoed. 

Voor je op reis gaat met je 
huisdier, zorg ervoor dat je 
alle documenten/
huisdierenpaspoort hebt 
die nodig zijn om je 
huisdier te laten reizen en 
dat je voldoet aan alle 
wettelijke vereisten van 
het land waar je naartoe 
reist.  

Maak je huisdier blij door 
zijn eigen vertrouwde 
speeltjes, voldoende eten 
en water mee te nemen. 
 

We raden je aan om je 
hond uit te laten in 
nabijgelegen parken en 
naar het toilet te laten 
gaan voordat je aankomt 
bij de terminal.

Wij adviseren om bij je 
dierenarts na te vragen 
of je huisdier gezond is 
om te reizen.  

Zorg ervoor dat je je 
dierenpaspoort kunt 
tonen bij de check-in.   

Als je van plan bent om je 
huisdier in een voertuig 
achter te laten, ontvang 
je een hanger voor je 
spiegel zodat de 
bemanning van het schip 
kan zien dat je een 
huisdier in een voertuig 
hebt. 
 

Als je je huisdier in een 
voertuig hebt 
achtergelaten, spreek dan 
de bezoektijden af met de 
Guest Service Desk. 
Huisdieren hebben geen 
toegang tot de openbare 
ruimtes.
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Voorbereiding van je 
reis met huisdier  

Boek je overtocht met 
huisdier   

Voor aankomst in de 
terminal  


