
Huisdierengids
Een huisdier is een verrijking voor het dagelijks leven, maar hangt samen met een grote verantwoorde-
lijkheid. Verzamel daarom voordat je een huisdier gaat kopen alle informatie die je nodig hebt voor een 
soortgeschikte verzorging.

CHECKLIST VOOR DE AANSCHAF

Belangrijke vragen voor de aankoop – Zijn jullie klaar voor een huisdier?
Zorg ervoor dat alle gezinsleden het ermee eens zijn om het huisdier te kopen. Ook moet je jezelf de 
volgende vragen stellen:

Is er voldoende ruimte om het huisdier op de juiste manier te houden?

Heb je voldoende tijd om zorg en aandacht aan het dier geven? Willen alle gezinsleden mee-
helpen met de verzorging van het huisdier?

Kun je naast de aanschafkosten ook de onderhoudskosten dragen (voor bijvoorbeeld eten, 
stro, vaccinaties, huisdierenverzekering, hondenbelasting, speelgoed etc.)?

Ben je bereid en in staat geld uit te geven voor speciale uitgaven (bezoekjes aan de dieren-
arts/ operaties, eventueel castratie, hondenschool, oppas, enz.)?

Kan je tijdens de vakantieperiode betrouwbare vakantieopvang voor je dier vinden? 

Overzicht van verschillende soorten huisdieren – Kosten, benodigde ruimte, benodigde tijd
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Huisdier Hond Kat Konijn

Levensverwachting 10 tot 16 jaar 12 tot 20 jaar 8 tot 10 jaar

Benodigde tijd 1,5 tot 3 uur/dag 1 uur/dag 20 tot 30 minuten/dag

Alleen houden Ja, bij genoeg aandacht 
van mensen

Ja, katten kunnen over het 
algemeen goed als enige 
huisdier worden gehou-
den. Het hangt echter van 
het karakter van de kat af, 
sommige katten komen 
beter tot hun recht met 
een maatje.

Nee

Benodigde ruimte Afhankelijk van grootte 
en hoe actief de hond 
is. Zorg ook wanneer je 
de hond in een woning 
houdt, dat er genoeg 
ruimte is voor vermaak en 
dat de hond regelmatig 
naar buiten kan 

Gedeeltelijk of helemaal 
in huis mogelijk. Huis-
katten moeten het hele 
huis tot hun beschikking 
hebben.

Hok van minimaal 2 tot 3 
m² per konijn, daarnaast 
ruimte om vrij te kunnen 
huppen.

Jaarlijkse kosten €600 tot €1.200 €550 tot €1.000 €450 tot €700



Huisdier Cavia Hamster Grasparkiet & 
kanarie

Vissen

Levensverwachting 5 tot 8 jaar 1,5 tot 4 jaar 12 jaar Afhankelijk van 
de soort

Benodigde tijd 20 tot 30 minu-
ten/dag

20 tot 30 minu-
ten/dag

20 tot 30 minu-
ten/dag

20 minuten/dag

Alleen houden Nee Ja Nee Nee

Benodigde ruimte Kooi met mini-
maal 0,5 tot 1 m² 
per cavia, extra 
vrije ruimte om te 
spelen. 

Kooi met mi-
nimaal 0,5 m² 
oppervlakte, 50 
cm hoog

Volière met mini-
male afmetingen 
van 150 x 80 cm, 
laat een veilige 
vrije vlucht toe

Beginaquarium 
met een inhoud 
van ongeveer 100 
liter

Jaarlijkse kosten €450 tot €700 €120 tot €240 €150 tot €200 €80 tot €100 
(afhankelijk van 
de grootte van 
het aquarium)

Huisdier kopen – Algemene informatie
Als je een huisdier wilt kopen, heb je in de meeste gevallen de keuze uit een (jong) dier van de fokker, 
een huisdier uit het dierenasiel of een (klein) dier uit de dierenwinkel. Over het algemeen geldt:

Kies niet “spontaan” een dier. Denk na over de verantwoordelijkheid die je neemt en de moge-

lijke kosten.

Geef geen dieren weg. Zelfs als het aan het begin heel leuk lijkt, moet je deze beslissing niet 
nemen voor anderen.

Als je in een huurhuis woont, vraag dan eerst de toestemming van je huisbaas.

Zorg ervoor dat geen enkel gezinslid allergisch is voor dierenhaar, veren of vacht.

Adopteer een dier uit het asiel 

Als je een dier uit een dierenasiel een thuis geeft, lever je ook een bijdrage aan de dierenbescher-
ming. Dit zijn de belangrijkste redenen voor adoptie van dieren:

Een dier uit het asiel krijgt van jou een tweede kans in een gelukkig huis. Met geduld en veel 
liefde ontvang je een dankbare en trouwe metgezel.

Door adoptie maak je ook nieuwe ruimte in het dierenasiel voor andere dieren.

Omdat je het dier van tevoren kunt leren kennen, kan je kijken of je personage bij het dier past.

Je steunt geen dubieuze aanbieders die dieren in groten getale fokken om ze op die manier zo 
winstgevend mogelijk te verkopen.

De aankoopkosten zijn lager en je aankoop komt ten goede aan de bescherming en verzorging 
van de overige bewoners van het dierenasiel.
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Meer informatie over aankoop en dierenwelzijn kan je vinden in onze huisdierengids.

Koop een dier bij de fokker

Een betrouwbare fokker laat je de leefomstandigheden in zijn fokkerij zien en wil weten hoe zijn die-
ren bij jou gehouden gaan worden. Hoe kan je een goede fokker herkennen:

De fokker informeert je over belangrijke kenmerken en gezondheidsaspecten.

Alle dieren van de fokker zijn goed verzorgd, gezond en goed gevoed.

De fokdieren zijn niet bang voor de fokker.

Je krijgt de mogelijkheid om de moeder of beide ouders te leren kennen.

De leefomgeving van de dieren is ruim, schoon, helder en geschikt voor de soort.

Herken een goede dierenwinkel

Kleine dieren, siervogels en aquariumvissen zijn vaak te koop in dierenwinkels. Voordat je een dier in 
de dierenwinkel besluit te kopen, is het raadzaam om vooraf het plaatselijke dierenasiel te bezoeken. 
Als je toch voor een dierenwinkel kiest, herken je een goede winkel aan de volgende kenmerken:

Dieren gescheiden naar soort en geslacht

Dieren worden beschermd tegen onnodig contact door klanten

Schone hokken met voldoende water en voer

Groepsdieren worden niet afzonderlijk verkocht

Geen verkoop van kooien die te klein zijn en niet geschikt zijn voor de soort

Advies over de verzorging door iemand met professionele kennis over de dieren























https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/huisdier-als-familielid

