We raden je aan deze checklist samen met de dierenverzorger door te nemen. Zo voelt die zich
sneller vertrouwd met jou en je dier.

Het dier
 Welke taken moet de dierenverzorger voor zijn rekening nemen?
 Zijn er bepaalde regels in verband met de omgang met het dier die gerespecteerd moeten
worden?
 Welke karaktereigenschappen heeft het dier?
 Wanneer en hoe vaak moet het dier gevoederd worden?
 Is er speciale voeding voor het dier?
 Welke opvoedmethoden moeten toegepast worden?
 Heeft het dier ziektes / allergieën / ongemakken?
 Welke voorkeuren heeft het dier?

De dierenverzorger
 Hoe vaak en hoelang moet er gewerkt worden?
 Welke taken houdt de verzorging in?
o Spelen
o Voeren
o Wandelen
o Wassen
o Verzorgen
o Bezoek aan de dierenarts
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 Moeten telefoontjes aangenomen worden?
 Mag de verzorger met het dier het huis verlaten?
 Mag de verzorger telefoneren of televisie kijken?
 Mag er in het huis of in het bijzijn van het dier gerookt worden?
 Mag de verzorger het eten en drinken in het huis verbruiken?

Noodgevallen
 Waar bevindt zich het verband?
 Waar is de dichtbijzijnde dierenarts?
 Wie moet er in geval van nood gecontacteerd worden?
 Waar liggen de noodnummers?
 Waar hangt de zekeringskast?
 Waar staat het brandblusapparaat?

De kamers
 Welke ruimtes mag de verzorger betreden?
 In welke ruimtes mag het dier komen?
 Waar in huis mogen de verzorger en het dier tijd spenderen?
 Waar ligt het voedsel, de muilkorf, het slabbetje,de leiband enz.?
 Waar in huis vindt men schoonmaakmiddel, bezems, een vuinisemmer enz.?
 Hoe werken de belangrijkste huishoudtoestellen?
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