U wilt een hond
U heeft:
- nagedacht over de voordelen én de nadelen van een hond,
- minimaal twee uur per dag de tijd voor uw aan te schaffen kameraad,
- nagedacht over de kosten van de hond, het feit dat hij recht heeft op
gezelschap en uw leven zal veranderen.
Zo bent u aanbeland bij de aanschaf van uw hond. Omdat u weet dat er in
het asiel ook hele leuke honden zitten en omdat u misschien juist een van
deze honden een nieuwe kans wilt bieden, kiest u voor een asielhond.
Fantastisch! Deze checklist helpt u bij het maken van de juiste keus.
Met de checklist kiest u een asiel dat u goed kan begeleiden bij uw keus.
Bovendien helpt de checklist u om een hond te selecteren die goed bij u, uw
leefomstandigheden, wensen en mogelijkheden past. Daardoor heeft u een
grotere kans op een kameraad die uw leven zal verrijken en die u kan bieden
wat hij nodig heeft.
Neem de checklist mee, als u naar het asiel gaat. Als u twijfelt, neem dan
een dag of twee bedenktijd en loop de checklist nogmaals door.
Tips:
- Kijk niet alleen bij het asiel bij u in de buurt.
buurt Gebruik internet om te
kijken of er een betere match is bij een ander asiel. Wat is een paar uur
reizen, wanneer uw hond misschien wel de komende vijftien jaar bij u is?
- Neem een paar dagen vrij als uw hond met u mee gaat. Zo kunt u elkaar
leren kennen en de eerste stappen maken in het aanleren van
bijvoorbeeld alleen thuis blijven.
blijven
- Houd gedragsregels vanaf het eerste moment aan. Dat is duidelijk voor u
en de hond. Geef de hond wel ruimte om tot rust te komen en te wennen.
Interesse van familie en vrienden is leuk, maar kan ook een week of wat
wachten. De hond is dan wat gewend en u weet beter hoe hij op situaties
reageert.
g
- Twijfelt u ergens aan in de eerste
dagen of ziet u ongewenst gedrag?
Zoek dan direct hulp, wacht niet
tot gedrag te erg wordt.

Meer informatie?
www.hondenbescherming.nl

Asielhond checklist
Asiel is betrouwbaar
Het is duidelijk wat het asiel doet
en waaraan ze haar geld besteedt
Duidelijke informatie op de website
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Makkelijk te vinden waaraan geld
exact wordt besteed
Adoptie wordt goed begeleid
De organisatie
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aanpak adoptie
Voorlichting over verantwoord hondenbezit en kritische
vragen over welke hond past en hoe u er voor zal zorgen
Goede informatie over gedrag en gezondheid hond
Mogelijkheid de hond te leren kennen op een veilige manier
Verplichte denktermijn en mogelijkheid voor proefperiode
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Nazorg
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U maakt de juiste keus
De hond van uw keus vindt u (niet alleen) mooi, maar past
vooral bij u op grond van zijn gedrag en verzorgingseisen
U heeft informatie over de geschiedenis van de hond, reden
van afstand, hoe hij is met kinderen, vreemden, honden,
katten, vee, autorijden en alleen zijn
De h
D
hond
d iis medisch
di h gecheckt,
h kt u weett off er medische
di h
aandoeningen zijn en wat dit van u vraagt.
U weet welk karakter de hond heeft: rustig & sociaal,
schuchter & schrikkerig, aanwezig & hard, open &
enthousiast en wat dit van u vraagt
U weet of de hond eventueel ongewenst gedrag toont, of u
dit aankan en hoe u hulp kunt krijgen.
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