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Uw gegevens: Deelnemer 

Naam / roepnaam:  Woonplaats: 

Postcode:  Adres: 

Gegevens van uw Hond: 

Naam / roepnaam van uw 

hond 

 

Geslacht:   M  / V 

 

Geboortedatum / Leeftijd:  Gecastreerd / gesteriliseerd? 

Stamboom? Voeg een kopie 

toe. 

Chip nr:  

Ras (of kruising):  

Is de hond uw volledig 

eigendom? 

 

Indien geen stamboom, waar 

is de hond gekocht / 

verkregen? 

 

Zijn er na de leeftijd van 1.5 

jaar HD /ED foto’s gemaakt? 

Graag bijvoegen indien aanwezig, zo nee bent u bereid deze te laten 

maken? 

Is uw hond tijdig ge-ent en 

ontwormd? 

 

Heeft uw hond recent of 

minder recent medische 

onderzoeken gehad? 

 

http://www.fiervoeters.nl/
mailto:info@fiervoeters.nl


                        FierVoeters Assistentiehonden  
Bijlage:  

Aanmelden met een eigen hond. 

                                                                                                                                                  Paraaf     
Simke Kloostermanstraat 29  9061BB Gytsjerk  www.FierVoeters.nl  info@fiervoeters.nl 
  KVK: 83966382  Bankrekening NL44 KNAB 0418 1573 83 
 
                                                                                                                                                                            
Pagina 2 van 4                                                                   

 

Opleiding: (al opgeleide honden) 

Stapt u over van 
hulphondenschool? zo ja welke 
en bent u hier nog bij 
aangesloten? 

 

Reden van overstap: 

(indien van toepassing ) 

 

Heeft u volledig zelf uw traject en 
opleiding verzorgd? 

 

Kunt u iets vertellen over hoe uw 
leven veranderd is sinds de 
komst  van uw (hulp)hond? 

 

 

Welke situaties gaat u in het 
dagelijks leven aan met uw 
assistentiehond? 
 
(bv boodschappen doen, school, 
werk en andere activiteiten) 

 

 

 

Algemeen: 

Ik meld samen met mijn hond aan voor een: 

(omcirkel) 

    (volledig) traject       /      Certificering-Keuring 
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Gedrag, omgang en training van uw hond: 

Hoe goed luistert uw hond?    Slecht  -   Matig -   Goed  -  Zeer goed 

Op welke manieren / momenten beloont u 

uw hond? 

 

Bent u bekend met de clicker en positieve 

trainingstechnieken? 

 

Heeft u eerder honden gehad? Of heeft u 

op dit moment meer honden naast de 

hond die u aanmeld? 

    

Hoe reageert uw hond op een nieuwe 

omgeving / situatie? 

 

Word uw hond door anderen dan u 

uitgelaten en of verzorgd, zo ja hoe vaak, 

hoe lang en wanneer: 

 

Hoe vaak laat u uw hond uit, hoe lang en 

op welke manier (en). 

 

Hoe is het gedrag van uw hond tegenover 

andere honden, katten of andere dieren: 

(op straat / in huis) 

 

Zijn er situaties die uw hond lastig, 

spannend of eng vindt, zo ja, hoe gaat u 

hier mee om? 
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Hulptaken / vaardigheden:  (opgeleide honden / in training) 

Welke hulptaken beheerst uw hond en op  

welke manieren en momenten voert uw 

hond deze uit? 

 

Zijn er nog wensen op het gebied van 

hulptaken en ondersteuning door de 

hond? 

 

 

Uitslag van de keuring: 

Mocht uw hond na een uitgebreide 

beoordeling en gedragstest niet geschikt 

blijken en ook niet met training te 

kunnen voldoen aan de standaarden, 

staat u er dan open verder 

mogelijkheden te onderzoeken, zoals 

bijvoorbeeld een 2e hond er bij als dit te 

combineren valt? 

 

 

Speelt uw hond wel eens met andere 

honden? Zo ja,  hoe lang hoe vaak etc. 

 

Hoe gedraagt uw hond zich tegenover 

vreemd en niet vreemd (mensen), binnen / 

buitenshuis: 

 

Blaft of piept uw hond wel eens, zo ja 

waarnaar? 
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