De Doghouse Mini
WAT IS HET EN HOE BOUWT U HEM OP
En zo ziet hij eruit:

Bij Tern zien we graag dat de hele familie gaat fietsen - en voor velen van u behoren honden
ook gewoon tot de familie (bij ons ook!). Net als wij vinden honden het ook leuk om samen
met hun bezitters uitstapjes te maken of samen boodschappen te doen.
Daarom hebben we de Doghouse Mini ontwikkeld, een combinatie van drie elementen om
uw kleine tot middelgrote hond eenvoudig, probleemloos en comfortabel te vervoeren op
de fiets.
In dit artikel leggen we uit wat de Doghouse Mini precies is, hoe u hem kunt opbouwen en
hoe u en uw hond daarvan profiteren.

Wat is de Doghouse Mini?
De Doghouse Mini is een transportoptie voor honden, bestaande uit drie elementen die
apart verkrijgbaar zijn en die samen een functionele eenheid vormen om een kleine tot
middelgrote hond een beschermde plek te geven op de bagagedrager. De Doghouse Mini
kan ook dienen als bagagevak.

Op welke fietsen past de Doghouse Mini?

Hoe bouwt u de Doghouse Mini op?

De Doghouse Mini gebruikt de Clubhouse Mini als basisframe. De Clubhouse Mini werd
oorspronkelijk ontwikkeld voor onze compacte modellen, maar past ook op de grote GSD
(als daar geen andere Clubhouse op gemonteerd is). Op dit moment is de Doghouse Mini
compatibel met de volgende Tern-modellen:

1. Monteer de Clubhouse Mini
De Clubhouse Mini vormt het frame voor de Doghouse Mini. Dit onderdeel is nodig om de
Soft Crate Mini en de Dog Roof Mini te kunnen monteren.
2. Monteer de Soft Crate Mini

• HSD
• QUICK HAUL
• GSD (1e) en GSD (2e generatie)

De Soft Crate Mini is een uitneembare transportoplossing voor honden of bagage in
combinatie met de Clubhouse Mini. Een kleine of middelgrote hond kan hiermee veilig en
comfortabel worden vervoerd. Het systeem heeft diverse diervriendelijke kenmerken zoals
bijvoorbeeld:
• Ventilatie-openingen van mesh-materiaal

Uit welke elementen bestaat de Doghouse Mini?
De Doghouse Mini bestaat uit drie elementen die apart worden verkocht:

The Doghouse Mini is composed of three different accessories.

• Twee veiligheidskoorden met karabijnhaken om het hondentuigje of de halsband aan te
bevestigen
• Een ruim extern vak voor de hondenriem, afvalzakjes en snoepjes
• Eenvoudig te reinigen buitenmateriaal - gewoon afsproeien met de tuinslang

Dog Roof Mini

Als de Soft Crate Mini niet in gebruik is voor hondentransport, hebt u 37 liter bagagevolume
beschikbaar. U kunt bagage met of zonder de Dog Roof Mini vervoeren. De Soft Crate Mini
wordt geleverd met een elastisch net dat u als afdekking kunt gebruiken in geval de Dog
Roof Mini is verwijderd. De Soft Crate Mini is in een paar seconden te (de)monteren en kan
plaatsbesparend worden opgevouwen en opgeborgen.
3. Monteer de Dog Roof Mini

Soft Crate Mini

Clubhouse Mini

De Dog Roof Mini is een afdekking voor de Doghouse Mini zodat uw hond veilig en stijlvol
kan meerijden.
Het functioneert als een cabriodak met twee ritsopeningen van verschillende grootte, die
geschikt zijn voor een kleine of middelgrote hond. Met geopend dak kan het dier genieten
van de frisse rijwind. Als het dak gesloten is, wordt de regen buiten gehouden en zit uw
viervoeter veilig en droog binnen. De mesh zijpanelen zorgen voor voldoende ventilatie in
de hondencabine.

Een hond op de fiets - is dat veilig?
U kent uw hond het beste, dus u kunt dat zelf het beste inschatten. In onze ervaring zijn
de meeste honden zo te trainen dat ze rustig en geduldig achterop de bagagedrager
meerijden (misschien met een kleine beloning). Als u toch twijfelt of uw hond zich fijn voelt
in de Doghouse Mini, vraag dan uw dierenarts om raad.
Het grootste gevaar is dat uw hond tijdens de rit uit de Doghouse Mini springt. Uw hond zal
absoluut goed zijn afgericht, maar soms komt er een eekhoorn of een kat voorbij - daarom
raden we de volgende veiligheidsmaatregelen aan:

• Haak altijd de beide veiligheidskoorden aan het hondentuigje.
• Als u twijfelt of uw hond rustig blijft zitten, rijd dan liever met een gesloten Dog Roof Mini.
• Honden kunnen onverwacht snel oververhit raken, dus neem altijd voldoende water mee
als u op pad gaat. Op de Clubhouse Mini zitten meerdere bidonnokken om drinkflessen
voor u en uw hond te bevestigen.
Als de hond voor de eerste keer meerijdt op de fiets, maak dan een kort uitstapje om
ze te laten wennen aan de Doghouse Mini. Meestal zijn één of twee uitstapjes naar een
leuke bestemming voldoende om uw viervoeter te overtuigen dat een fietsritje de moeite
loont (althans, volgens de hondenliefhebbers onder het Tern-personeel). De vakken op de
Doghouse Mini bieden voldoende ruimte om snoepjes mee te nemen om goed gedrag te
belonen.

Mijn hond is te groot voor de Doghouse Mini. Hoe kan ik hem toch
meenemen op de fiets?
Op dit moment is de beste optie om een Hondenaanhanger aan de fiets te koppelen.
Het is niet uitgesloten dat we op termijn een grotere versie van de Doghouse Mini gaan
aanbieden (big dogs rule!), maar zover is het nog niet.

Waar moet ik de foto’s van mijn hondenuitstapjes naartoe sturen?
We vinden het leuk als u alle foto’s van uw fietsritten met uw hond in de betreffende
Facebookgroep van uw fietsplatform plaatst:
• Tern HSD Facebook Group
• Tern GSD Facebook Group

Hebt u nog meer vragen?
Lees eerst de FAQ
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