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Algemene informatie
• Honden en katten moeten voorzien zijn van een geldige gezondheidsverklaring die niet ouder is dan 2 weken.
 Een erkende dierenarts moet hiervoor een verklaring invullen in het EU-dierenpaspoort.
 Tevens moet de hond of kat voorzien zijn van een chip.
• Rabiës: honden en katten moeten hier tegen ingeënt worden.
 De rabiës prik mag niet ouder zijn dan 1 jaar voor vertrek en moet minimaal 1 maand voor vertrek worden gegeven.
 Rabiësvaccinaties met een, volgens de fabrikant aangegeven geldigheid van 3 jaar, kunnen ook worden
 toegediend (merknaam ,fabrikant en datum toediening vermelden in EU dierenpaspoort).

• Honden en katten dienen vrij te zijn van zowel inwendige als uitwendige parasieten (teken i.h.b).
 Tussen 24 en 48 uur voor vertrek dienen zij behandeld te worden met een geregistreerd diergeneesmiddel en
 insecticiden. Naam en datum toediening moet vermeld worden in het dierenpaspoort. Daarnaast is het aan te raden
 om voor katten ook een vaccinatie te halen tegen Feline Leukemia.

Je huisdier meenemen op je vlucht
Je hond of kat moet volgens de geldende IATA voorschriften te worden vervoerd. Je huisdier dient in alle gevallen te 
reizen in een kennel. Neem tijdig contact op met de afdeling reserveringing van je luchtvaartmaatschappij als je je 
huisdier laat meereizen in het begageruim. Indien je overbagage hebt dien je het aantal kilo’s (dier+kennel) maal het 
overbagege tarief te betalen.

Je huisdier meenemen in het vrachtruim van het vliegtuig
Je kunt ook je huisdier laten overkomen zonder persoonlijke begeleiding. In dit geval wordt het dier gezien als vracht. 
Neem ook hierbij weer ruim van te voren contact op met de luchtvaartmaatschappij, afdeling luchtvracht.
Voor vrachtvervoer betaal je het aantal kilo’s (dier +kennel) maal het transport-tarief.

Het inklaren van je huisdier
Voor het inklaren van je huisdier heb je een aantal documenten nodig:
• een kopie van de vrachtbrief als je huisdier is vervoer als vracht.
 De vrachtbrief krijg je van de luchtvaartmaatschappij.
• de gezondheisverklaring van de dierenarts
• de commerciële factuur (aankoopwaarde van je huisdier).

Invoerrechten
In bepaalde gevallen dien je ook over je huisdier invoerrechten te betalen. Als je (nog) niet staat ingeschreven bij 
Kranshi dan zul je bij de douane invoerrechten betalen.
De hoogte van de invoerrechten zijn 10,5% + 6% omzetbelasting van 1000,- NAF. (=165,- NAF)
Dit bedrag kun je terug vorderen als je eenmaal staat ingeschreven bij Kranshi en je over een inboedelverzekering 
beschikt. Alleen als je je hond korter dan 6 maanden in je bezit hebt ontvang je de invoerrechten niet terug.Heb je je 
huisdier langer dan 6 maanden in bezit en sta je ingeschreven bij Kranshi dan hoef je geen invoerrechten te betalen.

Wanneer je aankomt zul je de papieren (vaccinatieboekje) van de hond waarschijnlijk even moeten achterlaten bij 
customs en dan kun je ze na +/- 1 week later bij de veterinaire dienst ophalen.
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Zoals te verwachten zullen bepaalde hondensoorten het erg warm hebben. Het is belangrijk dat de honden genoeg 
water kunnen drinken de hele dag en dat ze op een frisse plek in de schaduw kunnen zijn van teken.
Met een speciale pincet kun je deze beestjes verwijderen. Mensen kunnen niet ziek worden van dit soort teken, maar 
je hond wel en het kan uiteindelijk leiden tot verlammingen en zelfs de dood.
Ga regelmatig langs bij de dierenarts om je huisdier de nodige inentingen te geven.

Handig om te weten
Op Curaçao zijn veel straathonden (ook wel westpointers genoemd) en in het asiel zijn veel honden en katten die 
nog op zoek zijn naar een lief baasje. Als je nog geen huisdier hebt en wel van plan bent een huisdier te nemen, ga 
dan zeker eens langs bij het dierenasiel.

Een aantal hondenziekten komen vaak voor op de Antillen: virale en parasitaire infecties, hondenziekte, Parvo en de 
karpatenziekte. Om de karpatenziekte te voorkomen bij je hond, moet je ervoor zorgen dat hij zoveel mogelijk vrij is 
van teken. Met een speciale pincet kun je deze beestjes verwijderen. Mensen kunnen niet ziek worden van dit soort 
teken, maar je hond wel en het kan uiteindelijk leiden tot verlammingen en zelfs de dood.
Ga regelmatig langs bij de dierenarts om je huisdier de nodige inentingen te geven.

Als je gaat wandelen met je hond houd er dan rekening mee dat op de meeste stranden honden niet welkom zijn. 
Waar wel op Curaçao: Sint Jorisbaai en Jan Thiel (achterste gedeelte).

Relevante websites voor meer informatie:

Animals to FlY    http://www.animalstofly.com

Live Animals Logistics   http://www.dierentransport.com

Zoo Logistics     http://www.zoologistics.nl

Curaçao forum over dieren  http://www.curacao.nl/forum/viewtopic.php?t=98

KLM: reizen met huisdieren  http://tiny.cc/q3ckr


