
 

Hallo medehondenbezitter 
U krijgt dit briefje omdat mijn hond een geel bot het  YellowAlertBone om haar riem heeft en dat betekend : hond 

heeft ruimte nodig houdt afstand. Middels dit briefje vraag ik u om begrip hiervoor en dus afstand te bewaren als u 

met uw hond mijn hond met het YAB YellowAlertBone tegen komt . 

Bijvoorbaat bedankt voor de medewerking. 
Ook namens  Yellowalertbone.com  
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