
hondenloopweide

Respecteer volgende afspraken
• Sluit de toegangspoort tot de hondenlosloopweide 

altijd.
• Op de losloopweide voor pups zijn uitsluitend pups en 

kleine honden tot 10 kg toegestaan.
• Je laat je hond op jouw verantwoordelijkheid loslopen 

binnen de hondenlosloopweide.
• Probeer je hond te bedaren als het nodig is.  

Zo vermijd je onnodig blaffen.
• Alleen honden met alle wettelijk verplichte vaccinaties 

zijn toegelaten. Volgende honden zijn niet toegelaten: 
agressieve honden, loopse honden, gekwetste of zieke 
honden.

• Je hond draagt verplicht een halsband zodat je hem 
bij je kan houden als dat nodig is. Je lijnt je hond 
onmiddellijk aan en verlaat de losloopweide als je 
hond agressief reageert.

• Een muilband is niet verplicht, maar veiligheid voor 
andere honden en bezoekers primeert.  Je oordeelt 
als begeleider zelf of je hond agressief kan zijn naar 
andere dieren of mensen.

• Is er al een andere hond op de weide aanwezig?  
Vraag of je hond mag meelopen. Mag dit niet? Wacht 
dan je beurt af. De aanwezige hond mag in dat geval 
nog maximaal een kwartier loslopen.

• Er is een afvalbak voor hondenpoep en een vuilnisbak 
voor ander afval in de losloopweide. Je verwijdert 
onmiddellijk alle hondenpoep en/of ander afval. 
Hondenpoep deponeer je in zakjes in de daartoe 
voorziene afvalbak. Je brengt deze hondenpoepzakjes 
mee van thuis.

• Laat je hond geen kuilen graven of schade toebrengen 
aan infrastructuur.

• Elke vorm van mishandeling is ten strengste verboden.
• Het bestuur is niet aansprakelijk voor de schade die 

door honden is aangericht aan derden of andere 
honden. Jij bent als hondenbegeleider aansprakelijk 
voor de honden onder jouw begeleiding en ook voor 
alle schade die de honden aanrichten aan derden of 
andere honden.

• Blijf altijd aanwezig bij je hond op de losloopweide. 
Als je jouw hond onbewaakt op de losloopweide 
achterlaat, wordt je hond verwijderd op jouw kosten.  
Er volgt ook een sanctie.
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