OPHAALSERVICE
PAARDEN

OPHAALDIENST OVERLEDEN PAARDEN
Als een gezelschapsdier sterft, is dat vaak emotioneel. Ook bij het verlies van uw paard
of pony kan dit het geval zijn vanwege de hechte band die is ontstaan tussen eigenaar en
dier. Regelmatig krijgt Rendac van paardenliefhebbers dan ook de vraag wat er met hun
paard of pony gebeurt nadat deze is overleden. In deze brochure leest u meer hierover.

Betrouwbare dienstverlening,
veilige oplossingen

Als uw paard of pony is overleden, moet u een keuze gaan maken over
de manier waarop u afscheid neemt en wat er daarna met uw paard of
pony zal gebeuren. U heeft volgens de wet enkele mogelijkheden. U laat
uw paard of pony cremeren in een paardencrematorium, of u kiest voor
de dienstverlening van Rendac.
Door heel België haalt Rendac kadavers en dierlijk restmateriaal op en
verwerkt deze op een veilige en verantwoorde manier tot duurzame
biobrandstoffen. Hiermee vervult Rendac een maatschappelijke functie:
milieuproblemen en risico’s voor de gezondheid van mens en dier
worden voorkomen.
Maakt u gebruik van de dienstverlening van Rendac, dan kunt u rekenen
op een hoog serviceniveau, kwaliteit en veiligheid. Dat vinden we uiterst
belangrijk, in het belang van mens, dier en milieu.

Regulier transport
Het reguliere transport van Rendac staat gedurende werkdagen tot
uw beschikking. Uw overleden paard of pony moet daarvoor vanaf
6 uur ’s ochtends klaarliggen op een voor de vrachtwagen bereikbare
plaats. Uw dier wordt dan gedurende de dag opgehaald door een
vrachtwagen met een grijpkraan.

• Vrachtwagen met grijpkraan
• Meerdere kadavers
• Alleen op werkdagen
• Klaarleggen na de melding
• Ophalen vanaf de openbare weg
WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR HET OPHALEN?
Vraag vrijblijvend onze prijzen op, via klantendienst@rendac.com
of telefonisch via 053 640 234.

WELKE DIENSTEN BIEDT RENDAC AAN?

AANMELDEN EN INFORMATIE

Voor het ophalen van uw overleden paard of pony biedt Rendac u twee
mogelijkheden. Enerzijds het normale transport waarvoor Rendac
vrachtwagens met een grijpkraan inzet, die volgens een geplande route
meerdere kadavers ophalen. Ook wel regulier transport genoemd.

Als u gebruik wilt maken van onze ophaalservice voor paarden,
dan kunt u contact opnemen met de klantendienst van Rendac op
telefoonnummer 053 640 234

Anderzijds kunt u ook kiezen voor onze extra dienstverlening:
een individuele ophaalservice waarbij uw wensen centraal staan.
In beide gevallen wordt uw overleden paard of pony naar Rendac in
Denderleeuw gebracht.

INDIVIDUELE OPHAALSERVICE OF
REGULIER TRANSPORT?

Openingsuren
Maandag tot donderdag van 7:00 – 18:30 uur
Vrijdag van 7:00 - 17:30 uur
Zaterdag van 8:00 - 12:00 uur
Kiest u voor het reguliere transport van rendac, dan kunt u eveneens
contact openemen met de medewerkers van de Rendac klantendienst.

Individuele ophaalservice
Kiest u voor de individuele ophaalservice, dan komt Rendac uw paard of
pony ophalen met een speciaal ingerichte paardentrailer. Deze service
kent enkele belangrijke voordelen. Uw dier wordt apart opgehaald en
kan vanuit de wei of stalingang worden vervoerd. Bovendien kunt u
vooraf een tijdstip afspreken. Zo kunt u afscheid nemen op de manier
die u wenst.

• Speciaal ingerichte paardentrailer
• Alleen úw paard of pony
• Alleen op werkdagen
• Vooraf afgesproken tijdstip
• Ophalen vanuit wei of stalingang

Klantendienst Rendac/Sonac
Fabriekstraat 2 BE-9470 Denderleeuw
T: +32 53 640 234 F: +32 53 640 271 klantendienst@rendac.com

rendac.be
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WAT MOET IK DOEN ALS MIJN PAARD
OF PONY IS OVERLEDEN?

