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Hondenoppas	–	intakegesprek	checklist		
Gebruik dit formulier bij de eerste ontmoeting om straks tijdens de oppas periode niet 
voor verrassingen te staan. 
 

Naam van de hond:  

Ras:  

Geslacht:  

Leeftijd:  

Dierenarts 
Naam dierenarts:  

Adres dierenarts:  

Telefoonnummer dierenarts:  

Medische achtergrond:  

Personalia eigenaar (TIP! Maak tevens een kopie legitimatiebewijs) 
Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

Noodnummer:  

Vakantie 
Vakantieadres:  

Plaats:  

Telefoonnummer:  
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Overige vragen 

Is de hond zindelijk?  

Kan de hond alleen zijn?  

Kan de hond mee in de auto?  

Hoe vaak wordt de hond uitgelaten en hoe lang?  

Kan de hond los tijdens de wandeling?  

Luistert de hond naar commando’s?  

Zo ja, welke worden gebruikt? 

 

 

 

 

Kan de hond met andere honden?  

Hoe reageert de hond op mensen?  

  

Routine (Voeding/verzorging/huisvesting) 
Wat krijgt de hond te eten? 

Hoe vaak en hoe veel? 

Moet de hond geborsteld worden? 

Waar slaapt de hond? Bench / mand / kleed / stoel / bank / bed 

Is de hond ontwormd en beschermd tegen teken en vlooien? 
 

Zijn er nog overige zaken om rekening mee te houden? Eventuele problemen die bij de hond voor kunnen 
komen? 
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Voorkom problemen! 
Wanneer je hond nog weleens verkeerd kan reageren op bepaalde honden, mensen of andere situaties, geef dit 
dan duidelijk aan tijdens het intakegesprek. Zo voorkom je problemen tijdens de oppasperiode. 

Een hond kan zich snel aanpassen aan een andere omgeving. Bij de één gaat dit direct al goed en bij de ander 
duurt dit wat langer. Heb je zelf in het begin de hond ook weleens in een bench gehad omdat er anders spullen 
gesloopt werden? Dan is het raadzaam om dit advies ook mee te geven aan de hondenoppas. Probeer ervoor te 
zorgen dat je een bench meeneemt naar het oppasadres. 

Mocht het zo zijn dat de hond thuis gewend is om ’s nachts op het bed te slapen en kan dit straks niet tijdens het 
hondenoppassen, dan kan het raadzaam zijn om ook een bench mee te geven. Zo kan de hond zijn eigen veilige 
plekje creëren in de nieuwe omgeving. 

Wat moet ik meegeven? 
Onderstaand een handig hulpje om straks niks te vergeten: 

□ Dierenpaspoort/ inentingsboekje 

□ Mand 

□ Halsband 

□ Riem 

□ Voer 

□ Voeder/drinkbak 

□ Snoepjes 

□ Speeltjes 

□ Medicijnen 

□ Verzorgingsmateriaal (kam/borstel) 

□ Bench 

□  

□  

□  
 

Maak duidelijke afspraken 

• Wat te doen in geval van ziekte of overlijden? (laat de gegevens achter op het intakeformulier) 
• Wil je op de hoogte gesteld worden tijdens de afwezigheid? Tegenwoordig hebben veel mensen een 

smartphone waarmee je gratis foto’s kan verzenden met Whatsapp. 
• Dierenartsbezoeken worden betaald door de eigenaar! Logisch maar bespreek het vooraf. 
• Wat te doen in geval van schade? Heeft de bezitter van de hond een aansprakelijkheidsverzekering?  
• Wanneer wordt er wel of niet naar de dierenarts gegaan? 
• Lichamelijke verzorging, borstelen, wassen etc. 
• Wanneer wordt de hond gebracht en opgehaald? 
• Vraag om een kopie van het legitimatiebewijs 

	


