Checklist, aanschaf van een konijn!
Benodigdheden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Konijnenhok met nachthok
Konijnen ren als dit niet bij het hok zit
Bodembedekking voorin het
konijnenhok
Voederbakje
Waterbakje of drinkflesje
Konijnenvoeding (droogvoer)
Hooi
Af en toe groente/fruit
Speelgoed
Snacks om mee te belonen

Verzorging en preventie:
o
o
o
o

Jaarlijkse vaccinatie tegen ziekten
Huisdierenverzekering
Vachtverzorgingsproducten
Nagelschaartje

Tips
Eén dier of meer?
Konijnen zijn echte groepsdieren en horen dan
ook niet alleen gehouden te worden. Het
beste is dus om minimaal twee konijnen te
houden. Echter kunt u konijnen niet zo maar
bij elkaar zetten. Ze moeten rustig aan elkaar
wennen. De beste combinatie is een mannetje
en een vrouwtje. Wilt u meer weten, neem
dan contact met ons op.
Huisvesting: allereerst moet je een keuze
maken of uw het konijn in huis of buiten wilt
houden. Hiervoor kunt u verschillende hokken
kopen. Echter is het wel van belang dat elk
hok een nachthok heeft waarin het konijn zich
kan verschuilen.
Voeding: een goede voeding voor een konijn
is erg belangrijk. Dit omdat de tanden en
kiezen van een konijn zijn hele leven door
groeit. Door het kauwen van voedsel worden
de tanden en kiezen op een natuurlijke wijzer
afgesleten. Ons advies is om dagelijks hooi te
geven. Daarnaast geeft u dagelijks
konijnenvoeding. Het beste kunt u kiezen voor
een geperste brok. Dit houdt in dat alle
bestanddelen die een konijn nodig heeft, in
elk brokje verwerkt zitten. Er zijn ook
gemengde konijnenvoeders op de markt.
Nadeel hiervan is dat de konijn de lekkerste
bestanddelen uit het gemengde voer zoekt en
de rest laat liggen. Hierdoor kan een konijn
voedingstekorten krijgen of overmatig dik
worden.
Jaarlijkse vaccinatie: er zijn twee
besmettelijke ziekten die bij konijnen veel
voorkomen. Dit zijn Myxomatose en VHD.
Door uw konijnen jaarlijks te laten vaccineren,
zijn ze beschermt tegen deze ziekten.
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