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Met het accent op respect 

en welzijn van zowel hond 

als verzorger 

 

Waarom wil je een hond? 
 

� Waarom dit ras? 
� Wat weet je over dit ras? 
� Kun je de hond fysiek aan? 
� Wat denk je de hond te kunnen bieden? 
� Wat zijn je verwachtingen over het hebben van een hond? 
� Wat zijn je verwachtingen over deze hond? 
� Heb je al eerder een hond gehad? Zo ja, welk ras was dit dan? 
� Als je al eerder een hond hebt gehad, hoe lang had je deze dan? 
� Wil je een mannetje of een vrouwtje en waarom? 
� Heb je kennis en ervaring met/over honden, het ras, pups? 
� Heb je nu meer honden of andere dieren? 
� Wat is de samenstelling van je gezin? Hoeveel kinderen en welke leeftijd? 
� Hoe bereid je het gezin en de andere huisdieren voor op de komst van deze 

pup? 
� Wat wil je er mee gaan doen? B.v. fokken/shows/bewaking/gezinslid enz.? 
� Hoe lang moet de hond alleen blijven? 
� Wie kan voor de hond zorgen als jij het niet kunt? 
� Heb je voldoende tijd voor je hond? 
� Hoe ziet een gemiddelde dag met je hond eruit? 
� Wat ga je doen voor beweging met de hond? 
� Hoe woon je? 
� Hoe wil je de hond gaan socialiseren? 
� Ben je van plan op cursus te gaan? 
� Achter welke stijl van opvoeden sta je? 
� Ben je bereid iets op te geven in het belang van de hond? 
� Ben je jezelf ervan bewust dat opvoeden (veel) tijd kost? 
� Wordt de hond binnen of buiten gehouden? 
� Waar gaat de pup slapen? 
� Is de hond een cadeau voor een gezinslid? 
� Ben je bereid de hond in de toekomst regelmatig te laten onderzoeken m.b.t. 

zijn/haar gezondheid? 
� Ben je jezelf ervan bewust wat de kosten voor de dierenarts, eten, 

vachtverzorging, e.d. zijn? 
� Heb je er over nagedacht om een ziektekosten verzekering af te sluiten voor je 

hond? 
� Heb je al een dierenarts? 
� Heb je eraan gedacht welke vachtverzorging deze hond nodig heeft? 
� Heb je een tuin? 
� Ben je jezelf ervan bewust dat je een verbintenis voor het leven aangaat? 

 


