
 
Vragen die je jezelf kunt stellen bij het zoeken naar de juiste hond 
 
Vul deze vragenlijst in en ga ermee naar je dierenarts, om samen te overlopen welke hond het beste 
bij jou en je gezin of leefsituatie zou passen. 
 
Welke functie zou een hond hebben voor jou? 

gezelschap 

waakhond 

om te spelen en wandelen 

hondensport 

jachthond 
 
Welk uitlaatgedrag past het beste bij jou? 

1 of 2 keer per dag wandelen/fietsen 

3 keer per dag een blokje om 

meerdere keren per dag intensieve wandelingen 

1 keer per week of minder wandelen 

zelden of nooit wandelen 
 
Wil je de hond binnen of buiten houden? 

buiten 

binnen in huis 

overdag buiten en ‘s avonds gezellig bij ons binnen 
 
Welk karakter wil je dat je hond heeft? 

eigenwijs 

sterk 

sociaal 

kindvriendelijk 

aanhankelijk 

baasgericht 

aan 1 baas gehecht 

energiek 

zelfstandig 

verlegen 

… 
 
Welk formaat spreekt jou het meest aan? 

groot 

klein 

middelmaat 
 
Hoe zou jij als baas van een hond zijn? 

Hij moet luisteren, maar ik ben niet altijd even consequent. 

Ik ben de baas en de hond moet dat weten. 

Ik zou hem verwennen. 

De hond is als een kind voor mij. 
 
Hoe ziet jouw thuissituatie eruit? 

Ik woon niet al te groot (appartement) of in de stad. 

Ik heb een leuke tuin en voldoende ruimte in de buurt om mijn hond uit te laten. 

Ik heb een kennel buiten en voldoende ruimte in de buurt. 
 
Hoeveel tijd wil je besteden aan de (gehoorzaamheids)training van je hond? 

Ik wil de puppytraining wel volgen. 

Ik wil een hoog niveau behalen. 

Weinig, de hond leert het wel door bij mij te zijn. 



 
 
Moet uw hond langere tijd alleen kunnen zijn? 

ja 

nee 
 
Heb je al ervaring met honden of is het je eerste hond? 

ja 

nee 
 
Mag de hond haren verliezen of niet? 

ja 

nee 
 
Welk vachttype verkies je? 

langharig 

kortharig 

ruwharig 
 
Hoeveel tijd wil je besteden aan de vachtverzorging? 

Ik hou van kammen en borstelen. 

Ik vind het geen probleem om hem regelmatig naar een trimsalon te brengen. 

Zo weinig mogelijk. 
 
Wat als je op vakantie gaat? 

De hond gaat mee. 

De hond kan bij familie/vrienden terecht. 

We hebben een oppas aan huis. 

De hond zal naar een hondenhotel moeten (en we zijn ons bewust van de kosten). 
 
Bent u allergisch? 

ja 

nee 
 
Financieel: wees je bewust van het kostenplaatje dat bij een hond komt kijken. 
Een grote hond kost meer dan een kleine! 
Denk dus zeker aan volgende punten: 

aankoop 

voeding 

accesoires (speelgoed, bench, kussen, leiband, ...) 

vachtverzorging 

dierenarts 

medicijnen 

hondenpension 

omheining/kennel 

trainingslessen/hondenschool 

verzekering (indien gewenst) 

... 
 
Wil je een reu of teefje? 
 
Wil je een rashond of een kruising? 
 

Wil je een pup of een herplaatser?  


