Vzw Dierenplezier Zennevallei
HK-nr: 30216065
Ondernemingsnr:0665.624.688
Rekeningnr: BE89 7390 1377 2785

Vragenformulier:
Kandidaat- adoptant
Gelieve zo gedetailleerd en volledig mogelijk in te vullen.
Om vzw Dierenplezier Zennevallei en de opvanggezinnen een duidelijk beeld te kunnen schetsen en
om ons in de mogelijkheid te stellen u maximaal te adviseren is de informatie die U ons geeft heel
belangrijk.
Naam: ___________________________________________________________________________
Straat: ___________________________________________ Nr.: _________
Postcode: ________________________________________

Bus: _________

Gemeente: ____________________

Geboortedatum: ______/_______/___________
Telefoonnummer/GSM : ____________________________________________________________
E-mailadres: ______________________________________________________________________

HUIDIGE Gezinssamenstelling:
Aantal volwassenen : 
Aantal Zonen: _________

Leeftijd: _________

Aantal Dochters: _________

Leeftijd: _________

Andere inwonende gezinsleden (grootouders,…): _______________________________________
Is er een kinderwens in de toekomst? Ja/Nee
Zijn er kleinkinderen die regelmatig op bezoek komen? Ja/Nee
Aantal Katten: 
Leefruimte: 100% Binnenshuis
 GEDEELTELIJK binnen
Zijn de kat(ten) gesteriliseerd? Ja/Nee



100% Buitenshuis

Totaal aantal Honden 
Specifiek:



Reu intact

Leeftijd: ___________

Ras: ___________



Reu gecastreerd

Leeftijd: ___________

Ras: ___________



Teef intact

Leeftijd: ___________

Ras: ___________



Teef steriel

Leeftijd: ___________

Ras: ___________

Omcirkel de karakterbeschrijving van uw huidige hond(en):
dominant, gewillig, koppig, angstig, schuw, teruggetrokken, haantje de voorste, afstandelijk,
fletser, opdringerig, vriendelijk, ………

Met welke andere honden die niet tot het gezin behoren, zal de hond contact hebben? Hoe vaak
per week/per maand? Welke hond(en)? Wat is het geslacht van deze honden?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___

Andere dieren die u nu hebt en waarmee de hond geregeld in contact zal komen (konijntjes,
pluimvee,..):
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Huisvesting:
 Huis MET volledig afgesloten tuin.
Hoogte & Type van de afsluiting: __________________________________________________________________
Lengte & Breedte van de tuin (in meter):
_________________________________________
 Huis ZONDER afgesloten tuin.
 Huis zonder tuin –MET koer. Afmetingen van de koer:__________________________________
 Appartement

 Zonder tuin  Met tuin

 Eigen huis

 Huurhuis
 De huisbaas is op de hoogte van mijn eventuele adoptie
 De huisbaas is niet op de hoogte.

 We hebben buiten een buitenren

 We hebben een buitenslaaphok

Ervaring:
 Ik heb zelf al ooit een hond gehad.
Dit is minder dan 2 jaar geleden 
Dit is meer dan 10 jaar geleden 

Dit is 2 tot 10 jaar geleden



Welk ras: ___________________________________________

Wat is er gebeurd met uw vorige hond(en):
_______________________________________________________________

 Ik heb zelf al een hond opgevoed / getraind. Welk ras:
______________________________________________

 Ik heb geen ervaring met een hond en ook niet met het opvoeden ervan.

Aan wie zal u advies vragen indien de hond een probleemgedrag vertoont dat een risico kan
betekenen voor u en uw omgeving en dat onder uw verantwoordelijkheid valt?
________________________________________________________________________________
Bent u van plan om een familiale ongevallenverzekering af te sluiten die kan tussenkomen bij een
ongeval veroorzaakt door uw hond?

 ja

 nee

Waar zal mijn hond verblijven ?
 Mijn hond zal 100 % BINNEN in huis leven.
In welke ruimte(s) van het huis?...............................
 Mijn hond zal gedeeltelijk binnen in huis en gedeeltelijk buiten leven.
In welke ruimte(s) van het huis?……………………….
 Mijn hond zal 100 % BUITEN leven.
 Mijn hond zal BINNEN slapen.
In welke ruimte(s) van het huis?...............................
 Mijn hond zal BUITEN slapen in een uitloopren
 Mijn hond zal BUITEN slapen vrij in de tuin

Hoelang zal mijn hond alleen blijven?
Mijn hond zal ___________ uren per dag ALLEEN thuis zijn
Dit is gemiddeld ___________ dagen per week
In welke ruimte verblijft de hond wanneer hij alleen thuis is?

___________________________________________

Wie van het gezin is het vaakst thuis?
______________________________________________________________________

Verwachtingen:
 Ik verwacht dat mijn hond erg gehoorzaam is.
 Ik verwacht dat mijn hond kan losgelaten worden in veld of bos.
 Ik verwacht dat mijn hond los meewandelt met mij.
 Ik verwacht dat mijn hond mee kan wandelen in een stadsomgeving.

 Ik verwacht dat mijn hond zonder problemen wandelt waar er andere honden zijn.
 Ik verwacht dat mijn hond meegaat op

 Restaurant

 op Hotel

 op de bus/trein

 Ik verwacht dat mijn hond uitstekend zal waken.
 Ik verwacht dat mijn hond mij verdedigt.
 Ik verwacht dat mijn hond heel erg uitbundig reageert bij bezoek.
 Ik verwacht dat mijn hond eerder teruggetrokken reageert bij bezoek.
 Ik verwacht dat mijn hond erg speels is.
 Ik verwacht dat mijn hond aktief is en mij geregeld betrekt met zijn spel.
 Ik verwacht dat mijn hond mij overal volgt en hij is waar ik ben.
 Ik verwacht dat mijn hond weinig verzorging nodig heeft.
 Ik verwacht dat mijn hond nog moet getraind worden.
 Ik verwacht dat mijn hond eerder rustig is en zich weinig opvallend gedraagt.
 Ik verwacht dat mijn hond volledig zindelijk is.
 Ik verwacht dat mijn hond lang alleen thuis kan blijven.

Aan welke oplossing denkt u voor uw dier tijdens uw vakanties?
 meenemen,  “dog sitter”,  plaatsen bij een familielid,  plaatsen in een pension,
 andere: ________________________

Aan welke oplossing denkt u voor uw dier wanneer u om welke reden dan ook, niet meer in staat
bent om voor het dier te zorgen:?
_________________________________________________________________________________________________________________

Welke bevelen moet mijn hond in de toekomst leren gehoorzamen:
 Zit

 Liggen

 Volg (aan leiband)  Volg (los)

 Apport

 Plaats

Andere: ______________________________________________

Bent u van plan om een opleiding te volgen met uw hond?  Ja

 Kom

 nee

 Hier

 misschien

Zo ja, welke? _____________________________________________________________________
Ontspanning & inspanning om te voldoen aan de bewegingsbehoeften van de hond
 De hond mag vrij lopen in de tuin.
 Er wordt met de hond gewandeld

 Dagelijks. Aantal minuten:

__________________________

 ___keer per week. Aantal minuten: ___________

 Wekelijks. Aantal uren:
_____________________
 Er wordt dagelijks met de hond gespeeld. Aantal minuten:
_________________________________________

 Er wordt wekelijks met de hond gespeeld. Aantal uren:
_____________________________________________

Stellingen:
Geef voor elke stelling aan of u volledig akkoord gaat, gedeeltelijk akkoord gaat of helemaal niet
akkoord gaat.
o

Een asielhond is een hond met een verleden, het is normaal dat een asielhond extra
training, geduld en medische zorg nodig heeft.
 Volledig akkoord  Gedeeltelijk akkoord  Niet akkoord

o

Een hond is een volwaardig deel van het gezin.
 Volledig akkoord  Gedeeltelijk akkoord  Niet akkoord

o

De kosten voor de zorg van een hond zullen gemiddeld jaarlijks oplopen tot 1500 euro.
 Volledig akkoord  Gedeeltelijk akkoord  Niet akkoord

o

Een hond moet elke dag kunnen wandelen zonder uitzondering.
 Volledig akkoord  Gedeeltelijk akkoord  Niet akkoord

o

Een hond moet te allen tijde naar zijn baas luisteren zonder excuus.
 Volledig akkoord  Gedeeltelijk akkoord  Niet akkoord

o

Een hond moet eerst met veel geduld en beloningen getraind worden vooraleer hij een
ideale gezinshond kan zijn.
 Volledig akkoord  Gedeeltelijk akkoord  Niet akkoord

o

Een asielhond heeft gemiddeld 8 weken (of meer) tijd nodig om zich aan te passen aan
zijn nieuwe gezin en thuis.
 Volledig akkoord  Gedeeltelijk akkoord  Niet akkoord

PROFIEL Nieuwe hond:
 Ik heb interesse voor een specifieke hond uit jullie asiel.
Naam van de hond: __________________________________________________________________________________________
Wat verwacht ik van het karakter van deze hond:
________________________________________________________

 Ik heb geen interesse in een specifieke hond.
Mijn voorkeur gaat uit naar:  Reu

 Teef

 Is niet zo belangrijk

Hoe oud mag de hond maximaal zijn?
____________________________________________________________

Welke grootte/type/ras zoekt u?
____________________________________________________________

Welk type of ras wil u zeker niet?
____________________________________________________________

Wat verwacht u van het karakter van deze hond? _______________________________________________

Handtekening kandidaat:

Naam asielmedewerker die met u de vragenlijst overliep:
_______________________________________________

