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Intake vragenlijst voor de adoptie van een hond 

(adhv deze vragenlijst maken we een belafspraak om wat dieper in te gaan op de antwoorden die 
je hier gaf, op dat moment kun je ook meer uitleg geven indien je hier te weinig plaats hebt) 

Het te bemiddelen dier: 

Naam hond  

Aanvrager(s) 

Voornaam en achternaam  
geboortedatum  
straat  
Postcode en woonplaats  
telefoonnummer  
email  
Soort en nummer identiteitsbewijs  

Gezinssituatie 

Kind(eren) ☐ ja         ☐ nee 
Leeftijd(en)  
Werkt u en uw eventuele partner? ☐ ja         ☐ nee 
Hoeveel uur per dag is de hond alleen?  
Hoeveel dagen per week?  
Zijn alle gezinsleden het eens met de komst 
van de hond? 

☐ ja         ☐ nee 

Heeft u of iemand in uw gezin een allergie voor 
dieren?  

☐ ja         ☐ nee 

Bent u of iemand in uw gezin gehandicapt, 
moeilijk ter been of psychisch ziek? 

☐ ja         ☐ nee 

Heeft u (nog) een kinderwens? Zo ja, zal dat de 
relatie met uw hond beïnvloeden? 

☐ ja         ☐ nee 
☐ ja         ☐ nee 

Wie zal er overwegend voor het dier zorgen?  
Wie verzorgt het dier in geval u ziek wordt of 
overlijdt? 

 

Woonomstandigheden 

Woning in eigendom ☐ ja         ☐ nee 
Indien huur, dieren toegelaten door eigenaar? ☐ ja         ☐ nee 
Huis ☐ ja         ☐ nee 
Tuin ☐ ja         ☐ nee 
Volledig omheind? Wat is het laagste punt van 
uw omheining/afsluiting/hek? 

☒ ja         ☐ nee 
     m     cm 

Appartement ☐ ja         ☐ nee 
 welke verdieping? 
 Is er een werkende lift aanwezig? 
 Heeft u terras/balkon? 

 
☐ ja         ☐ nee 
☐ ja         ☐ nee 

Afmeting tuin of terras/balkon  
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Locatie van de woning?(landelijk, stedelijk…)  
Zijn de buren diervriendelijk? ☐ ja         ☐ nee 

Huisvesting van de hond 

Bench ☐ ja         ☐ nee 
Zo ja, wanneer en hoe lang moet de hond in de 
bench? 

 

Buitenren(kennel) ☐ ja         ☐ nee 
Tuin ☐ ja         ☐ nee 
Binnenshuis ☐ ja         ☐ nee 
Met vrije uitloop ☐ ja         ☐ nee 
Waar verblijft het dier tijdens uw vakantie?  
Zijn er nog meer dieren in uw huishouden? ☐ ja         ☐ nee 
Indien hond: geslacht, leeftijd, gesteriliseerd?  
Ander huisdieren? Zo ja, welke? ☐ ja         ☐ nee 

Algemene vragen 

Heeft u ervaring met (rescue)honden? ☐ ja         ☐ nee 
Neemt u verlof als uw hond aankomt?              
Zo ja, hoe lang? 

☐ ja         ☐ nee 

Het gebruik van een 3 punts veiligheidstuigje is 
verplicht, bent u hiermee akkoord? 

☐ ja         ☐ nee 

Gaat u les in een hondenschool volgen? ☐ ja         ☐ nee 
Zou u bij problemen met de hond een 
gedragsdeskundige bezoeken? 

☐ ja         ☐ nee 

Wat kan u dagelijks inplannen aan beweging 
voor de hond?  

 

Hoeveel tijd bent u bereid de hond te geven 
om zich aan te passen aan uw gezin/situatie? 

 

Heeft u ooit afstand gedaan van een hond? 
zo ja, om welke reden? 
 

☐ ja         ☐ nee 

Vanaf wanneer zou de hond welkom zijn?  
Wie is uw dierenarts?  
Kunt u de hond de dag van aankomst in Heist-
op-den-Berg, België, ophalen? 

☐ ja         ☐ nee 

Wilt u nog iets bijkomend kwijt over uw 
situatie of wensen? 

 
 
 

 

Dankjewel voor het invullen! 
Het formulier mag je terugsturen in Messenger naar mij of via mail naar timataki.vzw@gmail.com 
samen met enkele foto’s of een filmpje van hoe je woont/tuin. 
Hopelijk is het hondje van jullie keuze een goede match, we bespreken het zo snel mogelijk verder 
tijdens een belafspraak en huisbezoek!! 

Marisca 


