
                        FierVoeters Assistentiehonden  
Aanmeld- intakeformulier 

 

                                                                                                                                                  Paraaf     
Simke Kloostermanstraat 29  9061BB Gytsjerk  www.FierVoeters.nl  info@fiervoeters.nl 
  KVK: 83966382  Bankrekening NL44 KNAB 0418 1573 83 
        Pagina 1 van 5                                                                   

Graag deze formulieren uitprinten en per post naar ons opsturen. 

Uw gegevens: (Deelnemer) 

Volledige naam / 

Roepnaam: 

 Deelnemer ID: (door ons in te vullen) 

Postcode:  Adres: 

Provincie:  Woonplaats: 

Telefoon:  E-mail: 

Geboortedatum:  Geslacht: 

 

Indien van toepassing: Gegevens wettelijk vertegenwoordiger 

Naam:   

Postcode:  Adres:  

Provincie:  Woonplaats: 

Telefoon:  E-mail: 

Handtekening voor 

goedkeuring aanvraag 

 Aanvullende informatie? : 

Contactpersoon noodgevallen & noodopvang hulphond.  

Naam: Adres: Telefoonnummer: 

1:   

2:   
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Traject / problematiek: 
 

Dit betreft een aanvraag - intake voor een 

hulphond voor: (omcirkel) 
    ADL             /        Medisch         /      Autisme         
 
    PTSS           /  Angst-, stress-, paniekstoornis  
 
    Depressie   /  Eetstoornis         /  Anders: 

Ik meld mij aan met mijn eigen hond / of wil 

mijn eigen al opgeleide hond laten keuren / 

certificeren. 

  Ja   /     Nee 
 
*Indien ja vul dan naast dit formulier, ook het 
formulier: aanmelding eigen hond. in. 

Bent u in behandeling of in behandeling 

geweest voor bovenstaande problematiek. 

 

 Ja         /           Nee                

 

Zo ja, tijd in behandeling: (c.a.) ……..    jaar  

Indien van toepassing: Hoe staat uw 

behandelaar / arts tegenover de komst van 

een hulphond? 

 

Hoe voelt u zich op lichamelijk gebied?  

(1 is niet fit  en 10 is superfit) 

 

 -1-      -2-     -3-        -4-      -5-      -6-     -7-     -8-     -9-    -10- 

Hoe stabiel voelt u zich doorgaans mentaal? 

(1 is zeer onstabiel 10 is zeer stabiel) 

 

 -1-      -2-     -3-        -4-      -5-      -6-     -7-     -8-     -9-    -10- 

Vind u het belangrijk / nodig dat bestaande 

zorg betrokken word bij uw traject? 

 

Wat zijn uw verwachtingen van de 

samenwerking met een hulphond? 
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Wat is uw woonsituatie? 

bv. Alleenstaand, samenwonend, gezin, 

woongroep / beschermd wonen, etc: 

 

Heeft u dagelijkse bezigheden zoals werk, 

hobby’s, sociale contacten, dagbesteding of 

school? 

 

Moet een hulphond traplopen? Naar 

bijvoorbeeld uw woning of een slaapkamer? 

 

Mag een hulphond op bed of bank?  

Hoe lang duurt het om naar een plek toe te 

gaan waar de hond kan ontlasten? (gras) 

 

Zijn er naar verwachting momenten waarop 

een hulphond niet mee kan en of alleen 

thuis blijft?  

Zo ja, wanneer / hoe vaak: 

 

Heeft u zelf ervaring met honden?  

Graag toelichten: 

 

 

Traject specifieke vragen 

Heeft u een voorkeur voor een bepaald ras?  

Heeft u voorkeur voor het starten met een pup 

of een volwassen hond? 
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Bent u in staat voldoende theoretische 

informatie op te nemen? 
 

Bent u in bezit van eigen vervoer of kunt u 

zelfstandig reizen? 

 

Bent u  in staat om naast de training en 

coaching vanuit FierVoeters, basistraining / 

groepslessen te volgen bij een (door ons 

gekeurde) (gewone) hondenschool?  

 

Zijn er zaken waar onze medewerkers extra 

rekening mee kunnen of moeten houden, 

met betrekking tot het omgaan met u en uw 

handicap, aandoening of problematiek? 

 

 

Financieel: 

Word uw traject vergoed?  

Zo ja, door wie? 

 

 

Zo nee, kunt u de kosten van een traject 

zelf dragen?  

 

 

Heeft u voldoende fondsen voor de 

aanschaf van een hond / pup en alle 

benodigdheden?  

 

Heeft u hulp nodig voor het doen van een 

aanvraag bij de gemeente / WMO ter 

vergoeding van uw traject? 
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Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid 

Heeft u ons privacy beleid en algemene voorwaarden gelezen en gaat u hiermee akkoord? 

 

Ja   /       Nee 

 

Kosten berekening intake: 

 

De kosten voor intake bedragen €175,- exclusief de reiskosten. 

De reiskosten bedragen 25 cent per kilometer gerekend vanaf 9061BB en terug*  

 

 

Door u te betalen totaal: …………..    (betalen mag na het maken van de afspraak) 

Let op: Het totaalbedrag dient uiterlijk 4 dagen voorafgaand de afspraak betaald te zijn. 

 

 

Datum:…………………………………….. 

 

 

Naam:………………………………………                  Handtekening…………………………………. 

 

 

- Vergeet u niet een paraafje onder iedere pagina? 

- Naast deze aanmeldformulieren ontvangen wij graag een aanbeveling of 

ondersteunende brief in uw aanvraag, van uw arts of behandelaar. 

- Een persoonlijke motivatie / toelichting in de vorm van een brief naast deze 

aanmeldformulieren helpt ons erg bij het maken van een goede indicatie. 

- Aanvullende afspraken: Soms is een aanvullende afspraak nodig. De kosten hiervan 

bedragen 75 euro per afspraak van maximaal 2 uur, excl. Eventuele reiskosten. 

Bedankt voor het invullen van de aanmeldformulieren! De eerste stap is gezet! 

 

Zodra we deze formulieren ontvangen hebben, sturen we zo snel mogelijk een 

ontvangstbevestiging en een datum voor de intake *(per mail).  
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