
Alipha’s Dierenpension B.V. 
  
Peter & Yvette Timmermans 
Auxiliatrixweg 21 
5915 PN Venlo 
  
) 06-30501709 
* info@aliphasdierencentrum.nl 
www.aliphasdierencentrum.nl 

1 
 IBAN: NL 69 INGB 0676 007589  – K.v.K.: 86643908 – BTW Nr.: NL864033928B01 

 

 

Vragenformulier dagopvang

U wordt verzocht om alle vragen zo uitgebreid mogelijk en naar waarheid te beantwoorden. 
U kunt Uw antwoord gewoon in de invulvakjes typen. Met de tabtoets gaat u steeds een vakje 
verder. Bij ☐ ja/ ☐ nee vragen kunt u uw antwoord aankruisen doormiddel van de spatiebalk of 
de muisknop, hier is slechts één antwoord mogelijk. 
Bij de overige vragen met een ☐voor een antwoord kunt u het juiste antwoord aankruisen 
doormiddel van de spatiebalk of de muisknop. In sommige gevallen zijn hier meerdere 
antwoorden mogelijk. 

1. Persoonsgegevens 
Naam:  
Adres:  
Postcode + woonplaats:  
Telefoon:  
GSM:  
E-mail:  

2. Gegevens van uw hond 
Roepnaam van de hond:  
Ras:  
Geslacht:  ☐ Reu   ☐ Teef 
Geboortedatum:  
Stamboom:  ☐ Ja      ☐ Nee 
Volledige naam van de hond op de stamboom:  
Chipnummer:  
Gewicht van de hond:  
Bent u de eigenaar van de hond? ☐ Ja      ☐ Nee 

3. Algemene gegevens 
Naam van uw dierenarts:  
Telefoonnummer dierenarts:  
Woonplaats dierenarts:  
Hoe heeft u ons gevonden? ☐Dierenarts    ☐Hondenschool   ☐Mond tot 

mond reclame   ☐Website   ☐Anders nl.     
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4. Achtergrond informatie over uw hond 
Is uw hond gezond? ☐Ja      ☐Nee 
Zo nee, wat zijn de klachten?  
Gebruikt uw hond medicijnen? ☐Ja      ☐Nee 
Zo ja, welke medicijnen zijn dat?  
Is uw hond gecastreerd of gesteriliseerd? ☐Ja      ☐Nee     
Zo ja, op welke leeftijd?  
Zo ja, wat was de reden voor 
castratie/sterilisatie? 

 

Heeft uw hond ooit een chemische castratie of 
prikpil gehad? 

☐Ja      ☐Nee     ☐Onbekend 

 
Waar heeft u de hond gekocht? ☐Fokker   ☐Particulier   ☐Asiel   ☐Internet                

☐Anders, namelijk 
Heeft u nog andere huisdieren? ☐Ja      ☐Nee 
Zo ja, namelijk ☐Kat    ☐Konijn   ☐Anders, namelijk 
 
Is uw hond wel eens alleen thuis? ☐Ja      ☐Nee 
Zo ja, hoe vaak en hoelang is uw hond alleen?  
Waar slaapt uw hond `s nachts?  
Mag uw hond op de bank en /of stoelen? ☐Ja, uit zichzelf   ☐Ja, op commando   ☐Nee   

☐Eigenlijk niet, maar de hond doet het toch 
 
Hoe vaak laat u de hond per dag uit?         Per dag 
Hoe vaak krijgt uw hond een lange wandeling?         X dag                     X week 
Een korte wandeling duurt?         Minuten 
Een lange wandeling duurt?         Minuten 
Hoelang loopt u in totaal per dag met uw 
hond? 

        Uur                 minuten 

Waar laat u uw hond uit? ☐Park   ☐Hei/bos    ☐Wijk   ☐In de tuin      
☐Anders, namelijk 

Wat draagt uw hond tijdens het uitlaten? ☐Slipketting   ☐Halfcheck   ☐Halsband         
☐Neusriem   ☐Anti-trektuig   ☐Uitrollijn       
☐Muilkorf   ☐Tuig   ☐Anders, namelijk 

Loopt uw hond ook los tijdens het uitlaten? ☐Ja      ☐Nee 
Zo nee, waarom niet?  
 
Hoe vaak voert u uw hond per dag?      keer, namelijk 

☐`S morgens   ☐`S middags   ☐`S avonds 
Eet uw hond binnen 10 minuten zijn voerbak 
leeg? 

☐Ja      ☐Nee     ☐soms wel, soms niet 

Zo nee, laat u dan de voerbak met restant voer 
staan? 

☐Ja      ☐Nee 

Welk merk voer geeft u uw hond?  
Hoe eet uw hond zijn voerbak leeg? ☐Gulzig   ☐Normaal   ☐Matig   ☐Niet 
Geeft u uw hond wel eens een tussendoortje? ☐Ja      ☐Nee 
Zo ja, welke tussendoortjes?  
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5. Agressie 
Is uw hond wel eens agressief? ☐ Ja      ☐ Nee 
Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  

 
 

Heeft uw hond wel eens één van de volgende 
gedragingen vertoont? Kruis alle gedragingen 
aan die uw hond ooit vertoond heeft. 

☐Bijten          ☐Uitvallen   ☐Happen 
☐Snappen     ☐Tanden laten zien                      
☐Lip optrekken 
☐Grommen   ☐Grommend blaffen                  
☐Aanstaren   ☐Rugharen overeind zetten    
☐Nee, nooit vertoond 
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6. Gehoorzaamheid 
Is uw hond gehoorzaam in huis? ☐Ja      ☐Nee 
Zo nee, wanneer niet?  
Is uw hond gehoorzaam buiten huis? ☐Ja      ☐Nee 
Zo nee, wanneer niet?  
 
Kent uw hond de volgende commando`s en hoe voert de hond ze uit? 
Komen op commando:   ☐Ja      ☐Nee 
Dit doet de hond:   ☐Altijd   ☐Meestal   ☐Soms   ☐Nooit 
 
Zitten op commando:   ☐Ja      ☐Nee 
Dit doet de hond:   ☐Altijd   ☐Meestal   ☐Soms   ☐Nooit 
 
Liggen op commando:   ☐Ja      ☐Nee 
Dit doet de hond:   ☐Altijd   ☐Meestal   ☐Soms   ☐Nooit 
 
Blijven op commando:   ☐Ja      ☐Nee 
Dit doet de hond:   ☐Altijd   ☐Meestal   ☐Soms   ☐Nooit 
 
Loslaten op commando:   ☐Ja      ☐Nee 
Dit doet de hond:   ☐Altijd   ☐Meestal   ☐Soms   ☐Nooit 
 
Ruimte voor eventuele toelichting: 
 
 
 
Loopt uw hond wel eens weg? ☐Ja      ☐Nee 
Zo ja, in welke situatie(s)?  
Trekt uw hond aan de lijn? ☐Ja      ☐Nee 
Zo ja, in welke situatie(s) en wat doet u dan?  
Jaagt uw hond wel eens iets of iemand 
achterna? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, wat jaagt uw hond na? ☐Joggers   ☐Fietsers   ☐Brommers   ☐Auto`s   ☐
Treinen   ☐Honden   ☐Katten   ☐Wild        ☐
Schapen  ☐Paarden  ☐Schaduwen               ☐
Lichtjes   ☐Eigen staart   ☐Anders, namelijk 

Springt uw hond wel eens tegen gezinsleden 
op? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  
Springt uw hond wel eens op tegen bezoek? ☐Ja      ☐Nee 
Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  
Springt uw hond buiten op straat tegen 
mensen op? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  
Bestijgt uw hond ook wel eens mensen, 
andere honden of voorwerpen? (ook wel 
rijden of omklemmen genoemd) 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  
Blaft uw hond als de bel gaat? ☐Ja      ☐Nee 
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Blaft uw hond naar de postbode? ☐Ja      ☐Nee 
Blaft uw hond tijdens het begroeten als u 
thuis komt? 

☐Ja      ☐Nee 

Blaft uw hond naar mensen die op bezoek 
komen? 

☐Ja      ☐Nee 

Blaft uw hond in andere situaties? ☐Ja      ☐Nee 
Zo ja, in welke situatie(s)?  
 

7. Angst 
De volgende vragen gaan over angst bij uw hond. Belangrijk!!! Met angst worden de volgende 
gedragingen bedoelt. De hond neemt een lage houding aan, dat wil zeggen legt de oren in de nek 
en houdt de staart naar beneden (of zelfs tussen de poten). De hond kan wat door zijn poten 
zakken. De hond deinst achteruit of vlucht weg. Dus als uw hond één of meerdere gedragingen 
heeft vertoont dient u bij de desbetreffende vraag ja aan te kruisen. 
 
 
 
Is uw hond wel eens angstig geweest voor 
andere honden? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  

Is uw hond wel eens angstig geweest voor 
eventuele andere huishond(en)? 

☐Ja      ☐Nee    ☐nvt 

Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  

Is uw hond wel eens angstig geweest voor 
volwassenen in het gezin? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  

Is uw hond wel eens angstig (geweest) voor 
uw eigen kinderen?  

☐Ja      ☐Nee    ☐nvt 

Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  

Is uw hond wel eens angstig geweest voor 
bezoek? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  

Is uw hond wel eens angstig geweest voor 
mensen op straat? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  

Is uw hond wel eens angstig geweest als er 
iemand in de buurt komt van zijn ligplaats? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  

Is uw hond wel eens angstig voor andere 
dieren (b.v. katten)? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, voor wat en in welke situatie(s)?  

Is uw hond angstig voor verkeer? ☐Ja      ☐Nee 
Zo ja, voor wat en in welke situatie(s)?  

Is uw hond wel eens angstig voor bepaalde 
voorwerpen? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, voor wat en in welke situatie(s)?  

Is uw hond wel eens angstig voor onweer, 
vuurwerk of andere harde geluiden? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, voor wat en in welke situatie(s)?  
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Is uw hond wel eens angstig in situaties die 
niet in dit vragenformulier beschreven 
staan? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, naar wie en in welke situatie(s)?  

 

8. Overige vragen 
Is uw hond wel eens onzindelijk? ☐Ja      ☐Nee 
Zo ja, wat doet de hond? ☐Plassen   ☐Markeren    ☐Poepen 
Zo ja, in welke situatie(s)?  

Is uw hond wel eens onzindelijk tijdens het 
alleen zijn? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, wat doet de hond? ☐Plassen   ☐Markeren    ☐Poepen 
Blaft of jankt uw hond wel eens tijdens het 
alleen zijn? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, na hoeveel tijd begint de hond met 
blaffen? 

 

Vernielt u hond wel eens iets tijdens het 
alleen zijn? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, wat vernielt uw hond?  

Trekt de hond wel eens de aandacht van u? ☐Ja      ☐Nee 
Zo ja, op welke wijze doet de hond dat?  

Trekt de hond wel eens de aandacht van 
bezoek? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, op welke wijze doet de hond dat?  

Blaft of jankt uw hond wel eens tijdens het 
autorijden? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, in welke situatie(s)?  

Is uw hond wel eens misselijk tijdens het 
autorijden? 

☐Ja      ☐Nee     ☐Onbekend 

Zo ja, in welke situatie(s)?  

Bedelt uw hond wel eens? ☐Ja      ☐Nee 
Steelt uw hond wel eens eten? ☐Ja      ☐Nee 
Eet uw hond wel eens iets van straat? ☐Ja      ☐Nee 
Eet uw hond wel eens voorwerpen die niet 
voor consumptie bestemd zijn? (b.v. 
balpennen, kerstballen, kaarsen, stenen, 
plastic) 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, wat?  

Eet uw hond wel eens zijn eigen ontlasting 
op? 

☐Ja      ☐Nee 

Eet uw hond wel eens ontlasting van andere 
honden op? 

☐Ja      ☐Nee 

  
Eet uw hond wel eens ontlasting van andere 
dieren op? 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, welke dieren?  
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Bent u of uw eventuele partner wel eens 
bang geweest voor uw hond 

☐Ja      ☐Nee 

Zo ja, in welke situatie(s)?  

 

Hoe zou u uw hond in algemene zin willen 
typeren? 

☐Agressief   ☐Dominant   ☐Druk     ☐Vriendelijk 
☐Zeker         ☐Rustig     ☐Onderdanig   ☐Onzeker 
☐Angstig      ☐Nerveus      ☐Terughoudend 
☐Snel lerend    ☐Anders, namelijk 

Indien u voor de wekelijkse dagopvang kiest geef hier dan aan op welke vaste dagen . 
 
 
 
 
 
Indien u overige informatie heeft over uw hond die u niet op dit vragenformulier kwijt kunt dan 
verzoeken wij u vriendelijk dit hieronder aan te geven. 
 
 
 
 
 
 
 

Ondergetekende is zich er van bewust dat de verantwoordelijkheid van de hond te allen tijde bij 
ondergetekende ligt. Ondergetekende verklaart dat de hond onder de WA-verzekering valt. 
 
Datum: 
 

Plaats: 

Handtekening: Naam ondergetekende: 
 
 
 
 
 

 
Gelieve dit vragenformulier te retourneren via E-mail. 
 


