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WORD TIJDELIJKE GASTGEZIN VOOR ÉÉN HOND 
 

1- OVER JOU 
 

NAAM  

Voornaam  

Geboortedatum  

Huisnummer  

Postcode  

Gemeenschap  

Telefoon  

Mobiele telefoon  

Mail adres  

Heeft u een voertuig om het dier naar een van onze 
partnerdierenartsen te brengen? 

❏ Ja 
❏ Neen 

Hoe heeft u van onze Stichting gehoord?  

 
 

 
 
2- BETREFFENDE UW GEZINSSITUATIE 
 

Je leeft... 
 

❏ Enkel en alleen 
❏ In een relatie  
❏ colocatie 

Heeft u kinderen? ❏ Ja (geboortejaren: 
____________________________
____________________________
________) 

❏ Neen 

Aantal volwassenen in huishouden  

Commenté [al1]: Voor één hond  
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Werk jij? 
 

❏ Ja 
❏ Neen 

 
 

 
 
 
3- BETREFFENDE UW DIEREN 
 

in het verleden wel eens honden gehad ? ❏ Ja 
❏ Neen 

Als u momenteel geen huisdier heeft, wanneer heeft 
u er dan voor het laatst een gehad? 

 

Heeft u momenteel één of meerdere huisdieren in 
uw huishouden? 

❏ Ja 
❏ Neen 

 
Heeft u momenteel honden ? 

❏ Ja 
❏ Neen 

 
Specificeer alstublieft: 

 Ras Seks geboortejaar gecastreerd 
/ 

gesteriliseer
d 

gevaccineer
d 

1  M-F  ja - nee ja - nee 

2  M-F  ja - nee ja - nee 

3  M-F  ja - nee ja - nee 

4  M-F  ja - nee ja - nee 

5  M-F  ja - nee ja - nee 
 
Heeft u momenteel katten ? 

❏ Ja 
❏ Neen 

 
Specificeer alstublieft: 
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 Ras Seks geboortejaar gecastreerd 
/ 

gesteriliseer
d 

gevaccineer
d 

1  M-F  ja - nee ja - nee 

2  M-F  ja - nee ja - nee 

3  M-F  ja - nee ja - nee 

4  M-F  ja - nee ja - nee 

5  M-F  ja - nee ja - nee 
 
Heeft u andere dieren ? 

❏ Ja 
❏ Neen 

 
Specificeer alstublieft: 

Soort Nummer 

  

  

  

  

  
 
Contactgegevens van uw dierenarts: 
________________________________________________________________________________________
__________ 
________________________________________________________________________________________
__________ 
 
 

 
 
4- BETREFFENDE UW ACCOMMODATIE 
 

Je leeft : 
 

❏ een appartement 
❏ een huis 
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❏ andere : 
______________________________ 

Moet de hond trappen op en af? ❏ ja 
❏ Neen 

Zo ja, gelieve te specificeren.  

Tuin ❏ Ja 
❏ Neen 
❏ Ander : _____________________________ 

Als u een tuin heeft, is deze dan omheind? 
 

❏ ja 
❏ Neen 

Hoogte en staat van het hek  

Heeft u een kennel? ❏ ja 
(___________________________________
_______ 
____________________________________ 
____________________________________
) 

❏ Neen 

Ben jij : 
 

❏ eigenaar van uw huis 
❏ huurder van uw woning 

Als u huurder bent, zijn er dan huisdieren toegestaan 
door de eigenaar in uw accommodatie? 

❏ ja 
❏ Neen 

Gevaren dicht bij huis 
 

❏ Zeer drukke weg 
❏ Agressieve honden 
❏ fokken  
❏ Onbeschermd zwembad 
❏ Niets te melden 
❏ Anders (gelieve te specificeren: 

__________________ 
________________________________________ 
__________________________________________
__) 
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❏ Ik ga ermee akkoord dat de Stichting de accommodatie bezoekt om ervoor te zorgen dat deze voldoet 
aan de behoeften die nodig zijn voor de opvang van een of meer honden. 

❏ In het geval van een verhuizing en als ik op de lijst van gastgezinnen van de Stichting wil blijven, zal ik 
hen informeren zodat een nieuw bezoek kan worden georganiseerd op het nieuwe adres. 
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5- DE HOND IN HOST 
 

Heb je een geslachtsvoorkeur? ❏ Mannelijk 
❏ Vrouw 
❏ Onverschillig 

Heeft u liever dat hij gecastreerd/gesteriliseerd 
wordt? 
 

❏ Ja 
❏ Ik heb geen voorkeur. 

Heb je een voorkeur voor leeftijd? ❏ Zeer jong (< 6 maanden) 
❏ Jeugd (6 maanden - 3 jaar) 
❏ Volwassene (3 jaar - 8 jaar) 
❏ Senior (> 8 jaar oud) 
❏ Onverschillig 

Heb je een voorkeur voor een maat? ❏ Mini (minder dan 10kg) 
❏ Middel (10-20kg) 
❏ Groot (20-40kg) 
❏ Maxi (meer dan 40 kg) 
❏ Onverschillig 

Zou u ermee instemmen zijn opvoeding te 
perfectioneren als het dier dat hem was toevertrouwd 
niet perfect schoon was? 

❏ Ja 
❏ Neen 

Zal het dier vaak in de buurt van kinderen zijn, 
binnen of buiten het huis? 

❏ Ja 
❏ Neen 

Moet het dier eenzaamheid kunnen verdragen 
(regelmatige afwezigheid van meer dan 3 uur)? * 

❏ Ja 
❏ Neen 

Hoeveel uur per dag zal de hond die ik opvang 
ongeveer alleen zijn? 

 

Zou je zijn basisopleiding kunnen perfectioneren 
(aan de lijn lopen, herinnering, basisbestellingen 
voor honden)? 

❏ Ja 
❏ Neen 

Zou u accepteren dat u een dier opneemt dat 
specifieke veterinaire zorg of behandeling nodig 
heeft? 

❏ Ja 
❏ Neen 



 

Stichting Watch and Protect, vragenlijst gastgezin 

 
Stichting Monitoring en Bescherming, rue de la Brasserie, 1a, 1450 Chastre, België, BE 0776.777.582 

www.fondationveilleetprotege.be , fondationveilleetprotege@gmail.com 
Secretariaat (8u-18u): 0460 95 84 88 - Noodgevallen 24 uur per dag: 0460 95 84 88 

 
Pagina 7  

Weet jij hoe je een stempel moet afgeven 
(bijvoorbeeld: ontwormer, dagelijkse behandeling?) 

❏ Ja 
❏ Neen 

Weet je hoe je zalf, verbanden moet aanbrengen? ❏ Ja 
❏ Neen 

Zou u accepteren dat een gehandicapt dier 
(bijvoorbeeld blind, doof, geamputeerd) welkom is? 

❏ Ja 
❏ Neen 

Hoeveel wandelingen denk je deze hond per dag te 
kunnen geven? 

 

Om de hond te huisvesten, bent u beschikbaar onder 
…  

❏ 24 uur 
❏ 48 uur 
❏ … 

 

Hoe lang bent u bereid de hond in uw gezin te 
houden? 

❏ 7 dagen 
❏ Verschillende weken 
❏ Aantal maanden 
❏ Voor onbepaalde tijd 

Hoeveel honden kunt u huisvesten?  

 
 

 
6. DIVERSEN 
 

Heeft u ooit dierenbeschermingsactiviteiten 
uitgeoefend of oefent u deze uit? 

❏ Ja 
❏ Neen 

Zo ja waarom?  

Zo ja, voor welke vereniging?  

Blijft u deze werkzaamheden uitvoeren? ❏ Ja 
❏ Neen 

 
Waarom wil je tijdelijk gastgezin worden? 
________________________________________________________________________________________
__________ 
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________________________________________________________________________________________
__________ 
________________________________________________________________________________________
__________ 
________________________________________________________________________________________
__________ 
 

 
 
JOUW ENGAGEMENT 

❏ Ik heb een familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ik voeg hiervan een attest bij. 
❏ Ik zal contact opnemen met de dierenarts voor elk noodgeval, maar voor elk niet-dringend 

gezondheidsprobleem en voor elke mogelijke operatie, verbind ik me ertoe de stichting te 
verwittigen op het nummer 0460/95.84.88 (24 uur per dag). 

❏ Ik verklaar dat voor zover ik weet geen enkel gezinslid allergisch is voor dieren. 
❏ Ik verklaar dat alle gezinsleden zich houden aan dit tijdelijke hondenopvoedproject. 
❏ Bij afwezigheid van meerdere dagen neem ik contact op met de Stichting en spreken we samen af 

waar de hond heen gaat. 
❏ Ik heb de algemene ontvangstvoorwaarden gelezen en accepteer deze. 
❏ Ik verbind mij ertoe het welzijn van de hond die ik verwelkom altijd te respecteren en hem een volledig 

aangepaste omgeving te bieden. 
❏ Ik, ondergetekende ________________________ ( Naam) _ _______________________ 

(Voornaam), verklaar hierbij de juistheid van deze informatie. 
 
Gemaakt in 
_____________________ 

  

De _______________________ 
 
 

 Handtekening van de gastheer, 

 
Gelieve deze vragenlijst uit te printen, in te vullen en per post aan ons terug te bezorgen. 

vermeld op de envelop de volgende gegevens : 
 

Stichting Watch and Protect 
Ter attentie van Sophie Goossens 

Rue de la Brasserie, 1a 
1450 Chastre 

 
 

Bedankt voor het beantwoorden van deze vragen. 
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waarvan het enige doel is om de levensomstandigheden van het ontvangen dier te kennen. 
 

U kunt erop vertrouwen dat uw antwoorden vertrouwelijk worden behandeld en niet openbaar worden 
gemaakt. 

Als er zich veranderingen in uw leven voordoen, aarzel dan niet om dit formulier bij te werken, 
wij danken u hartelijk. 

 
Als je merkt dat je binnen twee weken geen antwoord hebt, 

neem dan contact op met de Fondation Veille et Protège op 0460/95.84.88 
 


