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Checklist voor het houden van honden 
Je hebt dit lijstje waarschijnlijk uitgeprint omdat je een hond wil gaan 
houden. Alvast gefeliciteerd! Dit lijstje bevat een aantal aandachtspunten en 
producten die je nodig hebt. Het geldt als een basis bij je voorbereidingen. 
 

Voordat je begint met het houden van honden moet je jezelf in ieder geval 

afvragen of: 

• Je de hond genoeg ruimte kan bieden. 
• Je de hond de aandacht kan geven die hij of zij nodig heeft. Dit kan 

per ras aanzienlijk verschillen. Het verschilt per ras hoe actief een 
hond is en hoeveel beweging hij of zij nodig heeft. Feit is dat iedere 
hond in ieder geval een aantal keer per dag zijn of haar behoefte moet 
kunnen doen. 

• Je de hond ook een plekje kan geven in je toekomstplannen. 
• De hond bij ieder lid van het gezin welkom is. 

De antwoorden op bovenstaande vragen hangen dus af van jouw situatie, 
maar dus ook aan het ras wat je wil gaan houden, een shih tzu heeft 
natuurlijk minder ruimte nodig dan een labradoodle. 

Hierbij geven we je alvast een basischecklist om te kijken of je alles in huis 
hebt om een hond te gaan houden. 

Huisvesting 

• Hondenmand of -bank 
• Bench 
• Kennel 
• Hondentoilet (optioneel, ideaal als je een appartement met balkon 

hebt) 

Eten 

• Voerbak 
• Drinkbak 
• Voeding (brokvoeding of diepvries) 
• Voercontainer 
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Verzorging 

• Borstel of kam 
• Nagel kniptang 
• Shampoo 
• Vlooienpreventie 
• Wormbehandeling 

Op pad 

• Halsband of tuigje 
• Hondenriem 
• Hondenpenning 
• Poepzakjes 

Vermaak & beloning 

• Speelgoed botjes, knuffels of balletjes 
• Slim speelgoed 
• Kauwspeelgoed 
• Kauwbotten 
• Koekjes 
• Snoepjes 

Transport 

• Autobench 
• Autogordel voor aan de riem 
• Autorek 
• Drinkfles voor onderweg 


