VERVALDATUM
De dag dat ik niet
meer trendy ben

Een dier in huis halen,
,
da s voor het leven.
Wie smelt er niet voor een schattige pup? Of een spinnend
katje op je schoot? Maar een dier in huis halen, daar moet
je goed over nadenken. Nog te veel baasjes die niet goed
geïnformeerd zijn of slechte opvoedingstechnieken gebruiken, vinden allerlei excuses uit om hun dier uiteindelijk achter te laten.
Wat doe je als je op vakantie vertrekt of verhuist? Als het ras
van je dier niet meer trendy is? Als je plots beseft dat het niet
goed is opgevoed? Als je het beu bent om het uit te laten? Als
je een kindje krijgt? Als je hoorndol wordt van die krassen op
je meubels? ...
Deze folder helpt je een aantal vragen te beantwoorden
vóór je een dier in huis haalt.

Hoeveel kost het?
Naast de aankoop van het dier, moet je ook een budget voorzien
voor zijn groeiende eetlust, bezoeken aan de dierenarts en andere
verzorging om zijn welzijn te garanderen. En vergeet de extra kosten
niet, zoals chippen of steriliseren.

De pluisbol die je in je armen houdt, wordt groter. En vaak sneller
dan je denkt. Zorg ervoor dat je genoeg plaats hebt om hem te laten
rennen en ravotten.

Heb je wel genoeg tijd voor hem?
Een grote hond heeft vaker een lange wandeling nodig om zich uit te
leven en zijn behoeften te doen. Ook als het regent. Want niemand
wil een ongelukkige hond die de hele buurt wakker blaft.

Welk gezinslid haal je in huis?

Een dier is geen product!
Een dier in huis halen, daarover denk je eerst goed na.
De meeste dieren worden achergelaten omdat ze een
ondoordachte beslissing waren. Alleen al in de Brussels Geweest
gaat het om zowat 3.000 honden en katten per jaar.

Leefmilieu Brussel & l’Union SG verenigen
zich tegen het achterlaten van dieren.

Informeer je vooraf goed over je volgende huisdier: zijn uiterlijk, karakter, toekomstige grootte en levensverwachting. Is je woning echt
geschikt? Niet alleen de plaats, maar ook het gezin dat er woont. Zijn
je kinderen allergisch? Ben je van plan je gezin uit te breiden?

Welk dier past het best bij je?
Een kat, een grote hond, een loslopend konijn. Elk dier heeft specifieke
behoeften. De grootte is al een goed criterium om te bepalen welk
dier zich goed zal voelen in je gezin. Een sociaal dier, bijvoorbeeld, zal
gemakkelijker zijn eigen plekje vinden tussen de kinderen.

kostenraming
Aankoop/adoptie

Training is essentieel om een vertrouwensrelatie met je hond op
te bouwen en hem beter te begrijpen. Helaas onderschatten veel
baasjes hoe belangrijk dit is. Opvoedingsproblemen die leiden tot
gedragsstoornissen zijn een van de belangrijkste oorzaken die ertoe
leiden dat dieren worden achtergelaten.

€

Waaraan moet je zeker denken als je een huisdier wil?
Vul deze vragenlijst in en spreek hierover met je dierenarts.

Voeding

KIES HET JUISTE HUISDIER

Speciale zorgen/uitrusting

Hoe leer je je dier begrijpen?

cm

Grootte volwassen dier

jaar

Hoe oud worden?

Chippen/registreren

€/maand (gemiddeld 550€/jaar
voor een kat, 498€/jaar voor een hond)
€/maand
±70€

Sterilisatie

€ (van ± €130 voor een kater
tot ± € 290 voor een grote teef)

Wist je dat sommige gemeenten een sterilisatiepremie
voor katten, dierenartscheques of trainingslessen voor
honden aanbieden?

Toegelaten in het huurcontract
met jouw huisbaas?

ja

neen

Vaccinaties

€ (hondsdolheid ± € 100)

Vraag het aan je gemeente!

Aanpassing woning/tuin nodig?

ja

neen

Dierenarts

€/jaar (vanaf ± € 25 voor een
eenvoudige consultatie, zonder ingreep)

Optimaal geinformeerd
Zo schattig ... maar als hij groot is?

de vragen die je jezelf
moet stellen

Hoeveel ruimte nodig?

m2

De dierenarts is je eerste bondgenoot en kan je keuze in goede banen
leiden. Professionele fokkers kennen de dieren en weten wat ze nodig
hebben. Aarzel niet om hen al je vragen te stellen. Er wachten ook
enorm veel dieren in asielen, waar je eveneens nuttig advies krijgt.

Hoeveel zorg nodig?

uur/dag

Hoeveel tijd zal
het dier alleen zijn?

uur/dag

Vertrek je op vakantie?

Wie zorgt er dagelijks voor?

Wist je dat er heel wat bestemmingen zijn waar dieren toegelaten
zijn? En kunnen ze toch niet mee, dan bestaan er meerdere oplossingen. Vraag hulp aan familie of vrienden, boek een verblijf in een
dierenpension, maak gebruik van een cat/dogsitter die zijn of haar
diensten online aanbiedt of check de socialmediapagina’s of platforms van zelfhulpgroepen om je huisdier op te vangen terwijl je
weg bent.

Een dier in huis halen
is geen improvisatie
Een goede voorbereiding
is de beste garantie
voor een gelukkig en
harmonieus leven samen.

Waar verblijft het dier?
vrij binnen

vrij buiten

in een deel van de woning

in een omheind verblijf

andere
Kinderen aanwezig?

ja

neen

Kindvriendelijk dier?

ja

neen

Andere huisdieren aanwezig?

ja

neen

Vakantieoplossing geregeld?

ja

neen

Familiale verzekering huisdier

€/maand

Ziekteverzekering huisdier

€/maand

