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ALGEMENE BEPALING
Een hondenspeelweide is een omheind terrein op het openbaar domein waar honden vrij
onder toezicht kunnen rondlopen in een natuurlijke omgeving. De hondenspeelweide is te
herkennen aan het toegangsbord met samenvatting van dit gebruiksreglement.

SPELREGELS:
De gebruiker van deze hondenspeelweide dient volgende regels na te leven:
 Binnen de omheinde zone mag je hond onder toezicht vrij loslopen. Hou het steeds
veilig voor andere mensen en honden.
 Sluit steeds de poort bij het betreden en verlaten van de hondenspeelweide.
 Je hond draagt steeds een halsband of harnas. Zo kan je makkelijk ingrijpen indien
nodig.
 De hondenspeelweide is toegankelijk voor alle honden en hun baasje. Honden die
loops zijn en honden met een besmettelijke ziekte kunnen tijdelijk niet meespelen.
 Is de hond onrustig, of vertoont hij agressie naar andere honden, neem dan de tijd om
je hond tot rust te brengen, eventueel buiten de hondenspeelweide.
 Een hondenspeelweide is geen hondentoilet. Neem daarom steeds minstens
1 poepzakje mee. Ruim hondenpoep onmiddellijk op en deponeer het in de
hondenpoepvuilbak.
 De hondenspeelweide is geen kinderspeeltuin of picknickruimte. Kinderen die de
speelweide betreden dienen steeds begeleid te worden door een volwassene.
 Elke begeleider is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hond(en)
onder zijn/haar begeleiding en voor de eventuele schade die de hond aanricht aan
derden, andere honden of het terrein.
 Behandel je hond zoals het hoort. Elke vorm van mishandeling van de honden is ten
strengste verboden.
 Zorg ervoor dat je voor het verlaten van de hondenspeelweide je hond terug hebt
aangelijnd.
 De hondenspeelweide is ook een ontmoetingsplaats voor baasjes. Toch is het
belangrijk dat je steeds voldoende aandacht hebt voor jouw hond.
 Wil je je hond belonen, of ben je je hond aan het trainen, kan je hondensnoepjes
gebruiken. Voedsel kan echter agressie veroorzaken bij andere honden. Geef daarom
nooit voedsel of hondensnoepjes aan andere honden zonder toelating van de eigenaar.
 Speeltjes mogen mee in de speelweide. Schat echter in wanneer het wenselijk is om
dit te gebruiken. Is het druk in de speelweide of lokt het speeltje reactie
(bezittingsdrang) uit bij andere honden, neem het dan terug weg.
 Laat geen afval achter op de hondenspeelweide of ontmoetingsplaats.
 De hondenspeelweide is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
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