
Eerste hondenuitrusting: checklist & tips
Het maakt niet uit of je met een puppy of een volwassen hond gaat samenwonen - om ervoor te zorgen 
dat je viervoeter goed is uitgerust en zich bij jou thuis voelt, moet je op tijd alle benodigdheden voor het 
dagelijkse leven aanschaffen. De volgende artikelen maken deel uit van de eerste uitrusting van je hond:

Uitrusting voor thuis: Spullen voor onderweg:

Waterbak en voerbak
gemaakt van keramiek of roestvrij staal
gemakkelijk schoon te maken/vaatwas-
machinebestendig
met anti-slip onderzijde

Indien nodig, een onderlegger voor de bakjes
afwasbaar, bijvoorbeeld van siliconen

Voedsel
geef hetzelfde voer als de fokker/vorige 
eigenaar/kennel in het begin
indien nodig, puppyvoeding
indien nodig, speciaal voedsel voor spe-
ciale dieetwensen/intoleranties enz.

Hondenbed
wasbaar hondenbed
alternatief: hondenmand met kussens/
dekens

Traktaties en kluiven
kauwartikelen voor tandverzorging
gezonde traktaties als beloning

Speelgoed
kies een speeltje dat past bij de leeftijd 
en grootte van de hond
aandacht besteden aan hoogwaardige 
afwerking (robuust, splintert niet)
natuurlijke materialen zijn bijzonder aan 
te bevelen
geen alledaagse voorwerpen als speel-
goed aanbieden (bijv. oude schoenen)
indien nodig, kauwspeeltjes
indien nodig, speelgoed om aan te trekken
indien nodig, speelgoed om te apporteren
indien nodig, interactief speelgoed/intel-
ligent speelgoed
bijtspeeltjes voor puppies om de tanden 
goed te laten doorkomen, indien van 
toepassing

Halsband en/of tuig
stevig materiaal/veilige afwerking van 
de naden
goede vulling en brede banden voor 
meer draagcomfort
kies de juiste maat (niet te strak, geen 
druk op de wervelkolom, schouders 
mogen niet worden ingesnoerd)
voor puppies: verstelbaar tuigje dat met 
de hond kan meegroeien
voor puppy‘s/angstige honden: veilig-
heidstuigje waar de hond niet uit kan 
glippen

Leiband
kies de breedte van de riem en de ster-
kte van de karabijnhaak naar gelang de 
grootte van de hond

Zakjes voor de uitwerpselen

Zakje met hondenkoekjes

Transportsysteem voor de auto
veiligheidsgordel incl. autoharnas indi-
en nodig 
indien nodig, box voor transport van 
honden
indien van toepassing, draagtas/trans-
portbox en/of muilkorf voor vervoer in 
het openbaar vervoer

Indien nodig, hondenkleding
regenjasje
winterjas, afhankelijk van het klimaat en 
de soort pels 



Meer informatie over de voorbereiding op de komst van je eerste hond vind je in ons artikel  
„Een hond als huisdier: voorbereiding en administratie“.

Verzorgingsspullen:

Borstel of kam, aangepast aan de hond
kortharige honden: zachte borstel met korte haren of verzorgingshandschoen
langharige honden: borstels/kammen met lange, afgeronde tanden
ruwharige honden: borstel/kam met korte tanden
honden met een dichte ondervacht: speciale ondervachtborstel/plukborstel

      klittenkam voor samengeklitte of geknoopte plekken

Absorberende handdoek

Milde hondenshampoo indien nodig 

Tekentang


