Aanvraagformulier emotionele assistentiehond in de cabine
Persoonsgegevens

Vluchtinformatie

Achternaam:

Vluchtnummer:

Voornaam:

Datum:

Van:

Tot:

Adres:
Land:

Woonplaats:

E-mailadres:
Ras hond:

Gewicht hond:

Opmerkingen:

Voorwaarden acceptatie emotionele assistentiehond in de cabine
Honden die getraind zijn om emotionele of psychiatrische assistentie te verlenen mogen onder
bepaalde voorwaarden zonder kosten worden meegenomen in de vliegtuigcabine. Honden worden
echter niet toegestaan op de stoelen. Uw hond moet passen op de vloerruimte voor uw eigen stoel en
mag de beenruimte van een andere passagier, het gangpad of een nooduitgang niet blokkeren. Als er
geen geschikte ruimte is om een grote hond in de cabine te plaatsen, kan de hond zonder extra kosten
in het ruim worden vervoerd (mits u een passende en voor vervoer geschikte kennel beschikbaar
heeft). Het vervoer van een emotionele assistentiehond dient minimaal 48 uur voor vertrek bij KLM
CARES te worden aangevraagd. U dient een getekende verklaring van een erkend medische
hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg te kunnen overleggen waarin de noodzaak om met de
hond te reizen wordt aangegeven. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan een 1 jaar en moet de
contactgegevens van de hulpverlener bevatten voor verificatiedoeleinden. Getrainde honden gedragen
zich correct in het openbaar en volgen direct de aanwijzingen van hun eigenaar op. Wanneer dit niet
het geval is, kunt u gevraagd worden naar details van de training en het gedrag van de hond. Als uw
hulphond zich niet gedraagt, kan deze geweigerd worden in de cabine. Tijdens de vlucht moet de hond
een (auto)hondentuig dragen, waarmee de hond wordt vastgezet aan uw stoelriem gedurende de
gehele vlucht. Beperkingen voor het reizen met dieren kunnen per land verschillen. Passagiers zijn zelf
verantwoordelijk voor het regelen van de nodige formaliteiten. Wij wijzen u er op dat misbruik van deze
regeling kan resulteren in weigering van uw hond in de cabine.

Checklist acceptatie emotionele assistentiehond in de cabine
Ik bevestig dat

Ja

Ik heb de voorwaarden voor acceptatie van mijn hond in de cabine gelezen
Mijn hond is een emotionele of psychiatrische assistentiehond
Ik ben in het bezit van een getekende medische verklaring waarin de noodzaak om met mijn hond te reizen
wordt verklaard
Mijn hond past op de vloerruimte voor mijn stoel en blijft daar tijdens de vlucht
Mijn hond draagt een (auto)hondentuigje
Ik zal tijdens de gehele vlucht zelf voor mijn hond zorgen
Mijn hond houdt zijn ontlasting op tijdens de vlucht. Op vluchten van 8 uur of langer ben ik in het bezit
van documentatie die bevestigt dat mijn hond zich niet hoeft te ontlasten of een lijst met items (doekjes,
medicijnen) die ik mee aan boord zal nemen om gezondheids- of sanitaire problemen te voorkomen.
Ik ben in het bezit van een bewijs van training of goed gedrag van mijn hond.

Stuur het ingevulde formulier samen met de vereiste en getekende verklaringen op naar KLMCARES@klm.com. Neem na het versturen van uw aanvraag de volgende dag contact op met KLM
CARES voor de bevestiging van het vervoer van uw hulphond.

