
Een hond voor mij?



Mijn hond en ik
Honden zijn bijzondere dieren die door 

hun aanpassingsvermogen uitstekende 

huisgenoten kunnen zijn. Maar het houden 

van een hond vraagt van u ook veel tijd, 

energie en geld. Weet u zeker dat u dat 

een hond kan bieden? Kijk eens eerlijk 

naar uw situatie en vraagt u zich dan  

nogmaals af of een hond past in uw leven.

Kunt u een  

hond bieden  

wat hij nodig 

heeft?

Heeft u - tijd voor uitlaten, wandelen, 
opvoeden, spelen en verzorgen? 

Een hond is van nature een sociaal dier dat  
ongelukkig wordt in eenzaamheid. Als u veel van 
huis bent moet u geen hond nemen. Een hond die 
veel alleen is, kan zijn eenzaamheid en frustratie 
gaan uiten in de vorm van blaffen, janken, plassen 
of het vernielen van uw huisraad. Voor u en uw 
hond een vervelende situatie, die voorkomen kan 
worden door vooraf te bedenken of u voldoende 
tijd heeft voor een hond. Voor uw hond moet u 
dagelijks minimaal twee uur uittrekken. Heeft u 
die tijd op dit moment en op lange termijn in uw 
leven?

Heeft u - geld voor voeding, medische zorg 
en diverse andere zaken

Hondenvoer, mand, riem, speeltjes, de dierenarts; 
het kost allemaal geld. Houdt er rekening mee dat 
een hond zo’n € 500 per jaar kost. Ook de honden-
belasting in uw gemeente kan flink oplopen.  
En hele jonge en oudere honden zijn wat duurder 
in verband met aanschaf en de medische zorg. 
Heeft u voldoende geld, nu en later?

Bent u - bereid om aan de hondenetiquette 
op straat te voldoen?

Honden maken deel uit van onze samenleving.  
De ruimte moet met elkaar worden gedeeld en 
daarvoor zijn leefregels opgesteld. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat u de ontlasting van uw hond 
moet opruimen en dikwijls is het verplicht om  
uw hond aangelijnd te houden. Behalve deze  
verplichtingen zijn er ook ongeschreven regels die 
het leven met honden veraangenamen; laat uw 
hond bijvoorbeeld niet op andere dieren afstormen 
of tegen mensen opspringen.
Anderen, inclusief hondeneigenaren, zouden geen 
last moeten hebben van uw hond. Bent u bereid 
om aan deze -veelal ongeschreven- omgangsregels 
te voldoen?

Heeft u - een geschikte leef- en woon-
situatie voor een hond?

Kijkt u eens kritisch naar uw eigen leefsituatie. 
Als u kinderen heeft, hoe oud zijn zij en heeft 
er niemand in uw gezin last van allergieën voor 
haren en stof? Is er in uw wijk voldoende gelegen-
heid om met uw hond te lopen? Kortom, is uw 
leefsituatie te combineren met het hebben van 
een hond? 



Heeft u uw keuze laten vallen op een rashond, 
neem dan contact op met de desbetreffende  
rasvereniging. Zij informeren u graag. Wilt u wel 
een hond maar hoeft die niet van een speciaal ras 
te zijn, ga dan naar het dierenasiel. 

Als u graag een pup wilt, let dan op de volgende 
zaken, zowel bij fokkers van rashonden als bij een 
rasloos nestje. 

 De moederhond is bij de pups, ook als u komt 
kijken;

 De pups zijn niet bang voor mensen;
 De pups zijn ingeënt, ontwormd en gechipt;
 U krijgt geen pup mee die jonger is dan zeven 

weken.
Wees voorzichtig met advertenties in de krant  
en/of op het internet. Ga altijd bij de fokker/hande-
laar kijken en gebruik uw gezonde verstand.  
Neem bij twijfel geen hondje mee naar huis, hoe 
moeilijk dat ook is!

Heeft u - zin om uw hond goed  
op te voeden?

Een hond moet worden opgevoed, geen enkele 
hond wordt braaf geboren. Een pup ontwikkelt 
zich razendsnel van jonge hond naar volwassen 
dier. Elke fase heeft zijn eigen aandachtspunten. 
Op een puppycursus komt u in contact met  
eigenaren van pups in dezelfde leeftijdsfase met 
herkenbare verhalen. De instructeur zal u helpen 
in de omgang met uw puppy. Vertoont uw hond 
gedrag dat u niet wilt, dan kunt u hulp inroepen 
van gedragstherapeuten. Maar nog veel belang-
rijker is het om altijd consequent te zijn.

Welke hond u ook 

kiest, een ding  

staat voorop: 

Gun u zelf de tijd, 

koop een hond  

nooit impulsief!

Bent u er nog steeds van overtuigd dat u 

een hond kunt bieden wat hij nodig heeft 

en wilt u een hond aanschaffen? Heel 

begrijpelijk, maar neem de tijd om een 

hond daadwerkelijk te kopen en laat u 

goed informeren!



Helaas zijn er veel fokkers (vooral van populaire 
hondenrassen) die wel geld willen verdienen 
maar het niet zo nauw nemen met de verzorging 
en huisvesting van hun honden. Zo wordt er 
gefokt zonder rekening te houden met bijvoor-
beeld erfelijke ziekten. Er zijn handelaren die 
hun hondjes betrekken van megafokkers, die in 
schuren honderden teven en pups houden. Zelfs 
worden puppies als ordinaire handelswaar aan-
gevoerd vanuit het buitenland. Als u zo’n hondje 
koopt, weet u niets van zijn voorgeschiedenis. 
Het dier is misschien niet ingeënt, heeft wel licht 
een ziekte onder de leden of is niet gesocialiseerd. 
Dit laatste kan ervoor zorgen dat de hond zijn 
leven lang schuw blijft.

Voor meer tips over een goede aanschaf:  
zie www.hondenbescherming.nl of bel de 
Hondenbescherming, wij geven u graag 
advies. 

Hoe kan ik helpen? 

Word lid van de Hondenbescherming!
Onze hulpverlening is structureel van aard.  
Als lid van de Hondenbescherming draagt u bij 
aan de hulpverlening van de Hondenbescherming 
en wordt u op de hoogte gehouden van alle 
activiteiten. 

Contactadres:
Statenlaan 108
2582 GV Den Haag 
 
telefoon 070 338 85 38
fax 070 338 85 37   
 
info@hondenbescherming.nl
www.hondenbescherming.nl 

Ja, ik steun het goede werk van de Hondenbescherming!
Naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoon

Email

Geboortejaar:

Datum:

Handtekening:

Ik machtig de Hondenbescherming om tot wederopzegging een bedrag van 

€ 10,-  € 15,-  € 20,-  of €         ,-*   per jaar af te schrijven van mijn rekening.

Bank-/gironummer:

* minimaal € 10,- per jaar 

De Hondenbescherming zal uw lidmaatschapsbijdrage jaarlijks in de maand januari van uw rekening afschrijven.  

Binnen een maand na afboeken kunt u de overschrijving ongedaan maken.
 


