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Villmools Merci fir Ären Don!

Sichhenn.lu2. Sproochnoricht

Automatesche Repondeur
Sichhënn.lu

hannerloossen

4 Leit vun Sichhënn.lu

3. Noricht gëtt
weidergeleed un

1. Sichhënn.lu uruffen

+352 28 99 73 79

Helpline Sichhënn.lu

Wéi fonktionéiert 
d‘Helpline vun de 

Sichhënn.lu ?

Whatsapp Asaz-Equipe

4. Noricht geet un
d‘Equip

5. Mir ruffen Iech
schnellstméiglech un!



Sichhënn.lu kontaktéieren: +352 28 99 73 79 
Hannerloosst eng Sproochnoriicht mat folgenden Detailer:  
Numm, Telefonsnummer an erkläert kuerz wat passéiert ass.

Net nolafen !
Den Hond ass souwisou méi séier an Dir dreift e just weider fort.

Op der Plaz bleiwen!
Och wann et e puer Stonnen oder souguer méi laang dauere kann, déi 
meescht Hënn komme vum selwen zeréck.

Roueg bleiwen!
Net ruffen oder hektesch ginn. Ee gestressten oder ängschtlechen 
Hond geet net emol bei säin Besëtzer a scho guer net bei eng 
Drëttpersoun wann deejéinege keng Rou vermëttelt.

Keng Sichaktiounen mat Frënn oder Friemen!
Dir verdreift den Hond just an am schlëmmste Fall leeft en op eng 
Strooss.

Informéiert d’Police an de Fierschter!

Kontrolléiert onbedéngt ob den Chip registréiert ass! 
Dëst kënnt Dir hei nosichen: www.europetnet.com
Falls net, registréiert hien w.e.g. schnellstméiglech, z.B. bei Tasso.net

Déier vermësst! Wat elo?

Social Media

Social Media ass ee wichtegt Hëllefsmëttel bei 
der Verbreedung vu Vermësstmeldungen! 

Et ass wichteg an der Annonce ze schreiwen, 
datt d’Leit net doruechter sichen a lafe sollen, 
mee just Sichtmeldung mat genauen 
Angaben, wéi Uert an Zäit, solle weiderginn.

Heefeg gestallte Froen:

• Wéini ass den Asaz vun engem Sichhond 
sënnvoll?

• Wat brauchen d‘Sichhënn.lu fir en Déier 
kënnen ze sichen?

• Wéi sécheren ech de Geroch vu mengem 
Hond fir den Eeschtfall?

Äntweren op dës Froen an aner Informatiounen 
fannt Dir op eiser Homepage:

www.sichhenn.lu

Sichhënn.lu ass e Veräin (asbl) mat Benevolen, 
déi mat hiren Hënn am Beräich Persounen- an
Déieresich, dem sougenannten Mantrailing a 
Pettrailing, ausgebilt sinn. 

Mat eiser jorelaanger Erfarung an Ausbildung, 
reegelméissege Fortbildungen an engem gutt 
sortéiertem a steteg erweiderndem Equipement 
bidde mir eis Hëllef fir vermësste Mënschen an 
Déieren erëmzefannen. 

Eise Service ass benevole, dofir freeë mir eis 
iwwer all Ënnerstëtzung a Form vun engem 
Don fir eisen Equipement a Stand ze halen an ze 
erweideren.

Eis Teammemberen fannt Dir op eiser
Homepage: www.sichhenn.lu

• Wou kann ech de Sichhënn.lu hire Geroch-
Sécherungs-Set kafen?

Wien si mir?


