Vragen die je jezelf kan stellen
bij het zoeken naar de juiste hond.
Vul deze vragenlijst in en ga ermee naar je dierenarts.
Samen kunnen jullie uitzoeken welke hond het beste
past bij jouw gezin en leefsituatie.
Functie hond:
gezelschap

waakhond

hondensport

jachthond

om te spelen en wandelen

andere: ..........................................................................................................................................................

middelmatig

groot

teef

geen voorkeur

volwassen

oudere hond

kruising

geen voorkeur

kortharig

ruwharig

geen voorkeur

meerdere keren per week

één keer per week

Grootte hond:
klein
Geslacht hond:
reu
Leeftijd hond:
pup

geen voorkeur

Rashond/kruising:
rashond
Vachttype hond:
langharig

Mag de hond haren verliezen?
ja

nee

Zijn er gezinsleden die allergisch zijn aan honden?
ja

nee

Hoe vaak wil je je hond uitlaten?
meerdere keren per dag

één keer per dag

minder dan één keer per week

minder dan één keer per maand

Leefsituatie hond:
enkel in huis

vooral binnen en soms buiten

soms binnen maar vooral buiten

enkel buiten
andere: ...........................................................................................................................................................

Soort wandelingen/fietstochten:
kort/het blokje om

1 - 5 km per keer

meer dan 5 km per keer

eigenwijs

sterk

sociaal

kindvriendelijk

aanhankelijk

werklust

actief

zelfstandig

gericht op 1 baas

intelligent

andere: ..........................................................................................................................................................

Karakter hond:

Welk soort baas ben jij?
Ik verwen mijn hond graag.
Mijn hond moet luisteren maar ik ben niet altijd even consequent.
Een hond moet altijd luisteren en duidelijk weten dat ik de baas ben.
Hoe ziet jouw thuissituatie eruit?
appartement/klein huis zonder tuin
kleine (omheinde) tuin
grote (omheinde) tuin
hondenren/buitenkennel
Hoeveel tijd wil je besteden aan de opvoeding en training van jouw hond?
Mijn hond moet passen in mijn gezin en leefsituatie en ik wil hem als dusdanig opvoeden.
Ik wil graag hondenschool volgen en trainen met mijn hond.
Ik heb niet zo veel tijd voor de opvoeding/training van mijn hond.
Hoe lang moet jouw hond alleen kunnen blijven?
zelden/nooit

max. 3 uur

max. 6 uur

langer dan 6 uur

Hoeveel ervaring heb je met honden?
weinig/geen

veel

Hoeveel geld wil je besteden aan je hond?
weinig

maakt niet uit

Denk er aan dat een hond geld kost. Een grote hond kost meer dan een kleine.
Houd rekening met volgende zaken: aankoopprijs, voeding, accessoires (mand, tuigje, leiband, speelgoed, …),
vachtverzorging, dierenarts, medicijnen, hondenpension, omheining/kennel, opvoedings-/
trainingslessen, verzekering, …
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