
Hoera er komt een hond in huis 
Een checklist 

 

Wat heeft een hond nodig? 

 Tuig, halsband ,lijnen van SDU 
o Waterbak 
o Voerbak  

(denk bij schrokkers aan een 
antischrokbak en bij honden 
die hoger zijn aan een 
verhoogde bak) 

o Doggyleader (jogband) 
o Penning met naam hond en 

jouw telefoonnummer  
o Bij angsthaasje een tracker 

voor aan het tuig (tractive) 
o Hond met enkele vacht in de 

winterperiode: jasje of trui 
o Voer. Kijk naar geperste brok 

(geen gebakken brok), 
voorkeur vis (suggesties goed 
voer: Acana, Prins, Renske, Wolf 
of Wilderness.  
Je kan ook kiezen voor BARF of  
KVV (vers). 

o Mand voor in de kamer (kan 
ook een dekbed zijn met hoes 
die in vier wordt opgevouwen) 

o Bench (niet voor iedere hond) 
met voor- en zijingang 

o Plaid voor over de bench 
o Kussen voor in de bench (kan 

ook een dekbed zijn met hoes 
die in voer wordt gevouwen) 

o Puppy pads indien hond nog 
zindelijkheidstraining nodig 
heeft (pup of angst) 

o Solide speeltjes (kijk uit met 
flosstouw en speeltjes waar 
makkelijk dingen van af te 
bijten zijn. Kies voor een hard 
bot, een zwarte kong, nylabone, 
een hertengewei, kong bal, 
wobble wag bal, koffiehout 
kauwstaaf, westpaw Qwizl. 

o Een paar handdoeken  
o Hondenshampoo (beauBeau 

berkenteer shampoo is niet de 
lekkerst ruikende maar wel een 
van de beste) 

o Poepzakjes 
o Honden autogordel  
o Thermometer 
o  

 
 
 

o Van Prins voor de eerste dagen 
hamburgers (vers vlees) 

 

Wat heb jij zelf nodig? 

o Goede handschoenen 
o Een lampje voor aan jouw arm 
o Lantaarntje voor te schijnen 
o Veiligheidsvest 

Denk ook aan: 

o Gemeentebelastingen 
o Hondenverzekering 
o Oriënteren dierenarts (kijk 

vooral naar een DA die 
verstand heeft van 
buitenlanders) 

o Binnen twee weken na 
aankomst: registratie chip in 
databank als import 
Nederland (Petlook, NDG) 
België (via dierenarts) 


