
 

Honden  in de auto 

Honden veilig vervoeren in de auto. 

Met een autogordel voor honden bescherm je je hond én jezelf tegen onnodig letsel bij 
ongevallen.  

Zelf doe je wel een gordel om, waarom je hond dan niet? 
Wist je dat een hond die niet vast zit een aanrijding met een snelheid van 50 km per uur bijna 
nooit overleeft? En dat een hond van zo’n dertig kilo bij die snelheid een dodelijk projectiel 
wordt van 600 kilo. Je moet er niet aan denken, maar de risico’s zijn enorm. 
 
Bij een botsing knalt een hond door de voorruit of klapt tegen een autorek of stoel aan. Het 
gevolg: een zwaargewonde hond die ook jou en de medepassagiers in gevaar brengt. 
Hoewel je zelf wel goed ingesnoerd zit, kan zo’n ongeluk toch nog ernstige gevolgen 
hebben. 
 
En een kooi dan? 
Een kooi (bench) is niet veilig. Bij een aanrijding kan de kracht van de hond die tegen de 
binnenwand van de kooi aanvliegt ervoor zorgen dat de kooi uiteenspat. Een kooi zal de 
hond in ieder geval niet beschermen en de vraag is of het sowieso wel veilig is voor de 
bestuurder en/of passagiers om een kooi in de auto te gebruiken. 
 
De voordelen van een hondengordel: 

 De hondengordel is ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen.  
 Ontworpen zodat het niet de nek kan beschadigen of wurgen.  
 Door officieel laboratorium in Amerika getest op kracht. De hondengordel voldoet 

ruim aan de normen die gelden voor de Amerikaanse (mensen) autogordel. (SAE 
strengh standards)  

 In iedere auto te bevestigen, en op drie lengtes in te stellen zodat u zelf kunt bepalen 
hoe strak of los de hond vastzit.  

 De hondengordel is ook zeer geschikt om mee te wandelen en om mee af te richten. 
Aan het harnas zit een riem zodat je direkt vanuit de auto kunt gaan wandelen met de 
hond.  

 Beschikbaar in 8 verschillende maten. Dus voor iedere hond een goed passend en 
dus veilig harnas.  

Hondengordel is in Duitsland verplicht! 
De grote zomervakantie komt er weer aan. In een volgepakte auto is het vooral belangrijk dat 
je hond goed vastzit. Voor je eigen veiligheid en alle andere passagiers. Daarbij is het in 
sommige landen inmiddels verplicht om u hond vast te zetten in de auto. Zoals in Duitsland.  
 
Ook wanneer je 'alleen' maar doorreist is het volgens de Duitse wet verplicht om je hond vast 
te vervoeren. De hond mag niet voorin op de bijrijderstoel of op de schoot van de bestuurder 
vervoerd worden. De hond mag wél op de achterbank, voorzien van een speciale 
hondengordel. Een net of rek is ook toegestaan, maar dat is voor de hond geen veilige 
reismethode. 

Check altijd voor je op vakantie gaat wat in welk land verplicht is! 

 
 

 



Nog wat andere veiligheidspunten: 
  
Zet uw hond niet in een auto op een plaats waar zich een airbag bevindt. Deze zijn 
ontworpen voor volwassen mensen en kunnen door de kracht waarmee ze zich ontvouwen 
dodelijk zijn voor honden en kinderen. 
  
Probeer nooit een hond vast te binden in een auto dmv zijn halsband en riem. Een botsing 
zal leiden tot een ernstig of zelfs fataal nekletsel. 

Aandachtspunten hond alleen achterlaten in de auto: 

- Auto in de schaduw raam op een kier 

- Hond niet te lang alleen laten:  
Schaduw kan verschuiven 
Als een auto in de zon staat wordt het al snel boven de 40 graden in een auto, ook al 
staat het raam op een kier. De hond raakt oververhit Hoe zweet een hond, wat is de 
gemiddelde lichaamstemperatuur van de hond?), het bloed wordt dik en stroperig en 
de hond zal overlijden. 
Voorbijgangers zouden de hond kunnen ‘pesten’: tikken op het raam etc. 

- Verder is het belangrijk dat de hond rustig achterblijft, dus niet gaat blaffen of iets 
dergelijks  
Oefening vastgelegd achterlaten (Pubers, beginners, basis) 
Oefening blijf uit zicht (basis, thema) 

- De hond mag niet meteen uit de auto springen bij het openen van de deur 
Oefening wacht 

 

 


