www.licg.nl
over houden van huisdieren

landelijk informatiecentrum gezelschapsdieren

PRAKTISCH
WAT KOST EEN HUISDIER?

Praktisch | Wat kost een huisdier?

www.licg.nl

Het hebben van een huisdier betekent dat u daar ook geld aan kwijt zult zijn. De kosten waar
u rekening mee moet houden, verschillen enorm. Deze zijn onder andere afhankelijk van de
diersoort en de grootte van het dier. Als u een dier gaat aanschaffen, is het goed om van te
voren stil te staan bij de verschillende kosten waar u mee te maken kunt krijgen.

Eenmalige, terugkerende en onvoorziene kosten
De kosten voor het houden van een huisdier zijn uit te splitsen in eenmalige, terugkerende en
onvoorziene kosten.
Eenmalige kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor aanschaf van het dier zelf en geschikte huisvesting,
zoals een hok, kooi, terrarium of aquarium. Ook kosten voor castratie of voor het chippen en
registreren van uw huisdier gelden als eenmalige kosten.
Terugkerende kosten zijn de vaste kosten die u zult hebben zolang als uw huisdier leeft. Bij
terugkerende kosten moet u denken aan kosten voor voer, bodembedekking in hok of kooi,
kattenbakvulling voor de kattenbak, stroomkosten bij een aquarium of terrarium, enzovoorts. Ook
jaarlijkse vaccinaties bij de dierenarts, een verzekering, regelmatige parasietbestrijding of
trimbeurten bij de trimsalon vallen onder terugkerende kosten. Wanneer u bijvoorbeeld jaarlijks op
vakantie gaat, kunnen ook eventuele pensionkosten of extra vaccinaties gezien worden als
terugkerende kosten.
Van terugkerende kosten kunt u zelf van te voren een redelijk goede inschatting maken hoe duur
het zal zijn per maand of per jaar. Zeker bij dieren die lang leven, is het goed om te bedenken of
eventuele veranderingen in uw leefsituatie het houden van zo’n huisdier ook in de toekomst nog
mogelijk maken.
Onvoorziene kosten zijn kosten waar van te voren geen inschatting van te maken is. De meest
bekende onvoorziene kosten zijn dierenartskosten. Denk bijvoorbeeld aan een dier dat door een
ongeluk een dure operatie moet ondergaan, of een ziekte krijgt en daarvoor levenslang medicijnen
moet krijgen. Maar onvoorziene kosten kunnen ook zijn dat er een barst in de ruit van het
aquarium komt of dat een volière schade oploopt tijdens een storm.
Onvoorziene kosten lopen vaak al snel in de honderden tot duizenden euro’s. Het is verstandig om
hier geld voor opzij te zetten. Voor dierenartskosten kan het handig zijn om uw dier te laten
verzekeren. Ga dan goed na welke kosten er allemaal gedekt worden en of er bijvoorbeeld sprake
is van een eigen risico.

Kosten per diersoort
Om u een beeld te geven van de kosten van een bepaald dier, is hieronder voor een aantal
verschillende dieren een voorbeeld uitgewerkt. De genoemde bedragen zijn gemiddelden en
kunnen dus variëren.
Per diersoort is vermeld welke kosten meegenomen zijn bij de totstandkoming van de genoemde
bedragen, maar ook welke kosten buiten beschouwing gelaten zijn. De kosten die niet zijn
meegenomen, zijn kosten die niet iedereen zal maken.
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Aanschafprijzen in corona-tijd
Sinds de corona-pandemie zijn steeds meer mensen huisdieren gaan aanschaffen als gezelschap.
De vraag is daarom vaak groter dan het aanbod, vooral bij honden maar soms ook bij andere
dieren. Dat heeft tot gevolg dat er door sommige fokkers en verkopers nu enorme bedragen
gevraagd worden. Realiseer u dat dit geen gebruikelijke prijzen zijn. Wij hebben in dit artikel de
prijzen van voor de corona-crisis laten staan; dat geeft u een indruk van de stijging. Door de
aanschafprijs aan te passen kunt u eenvoudig zien wat voor u in dit geval de eenmalige kosten zijn
voor de aanschaf van een dier.

Hond
De aanschafkosten van een hond variëren enorm. Dit is met
name afhankelijk van de verschillen in prijs voor een hond met of
zonder stamboom, en of de hond afkomstig is uit een opvang
(asiel) of van een fokker. De terugkerende kosten zijn
vergelijkbaar. Uiteraard zullen er wel verschillen zijn in
bijvoorbeeld terugkerende voerkosten bij een grote of een kleine
hond.
Dier
Hond met stamboom
(pup)
Hond zonder stamboom
(pup)
Asielhond (volwassen)

Eenmalige kosten
Aanschafprijs hond:
Overig:
Totaal:
Aanschafprijs hond:
Overig:
Totaal:
Aanschafprijs hond:
Overig:
Totaal:

€1250
€170
€1420
€450
€170
€620
€140
€170
€310

Terugkerende kosten per jaar
€580

€580

€580

Bij de kosten in bovenstaande tabel zijn de volgende zaken wel of niet meegenomen in de prijs:
Wel meegenomen:
Eenmalige kosten

Wel meegenomen:
Terugkerende kosten

Niet meegenomen kosten

Aanschafprijs hond

Hondenbelasting
Voer
Speelgoed
Reguliere dierenartskosten:
- Vaccinaties
- Ontwormen
- Ontvlooien

Vervolgcursus

Overig:
- Chipregistratie
- Mand en kleedje
- Halsband en riem
- Eetbak en drinkbak
- Borstel
- Twee speeltjes
- Het volgen van één cursus

Verzekering
Trimsalon
Pension
Uitlaatdienst
Castratie reu: €130 - €330
Castratie teef: €250 - €500
Onverwachte
(dierenarts)kosten
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Kat
De aanschafkosten van een kat variëren, afhankelijk van of
het een raskat met stamboom is, of een rasloze kat. De
terugkerende kosten zijn vergelijkbaar.

Dier
Kat met stamboom

Kat zonder stamboom

Eenmalige kosten
Aanschafprijs kat:
Overig:
Totaal:
Aanschafprijs kat:
Overig:
Totaal:

€750
€250
€1000
€100
€250
€350

Terugkerende kosten per jaar
€550

€550

Bij de genoemde kosten zijn de volgende zaken wel of niet meegenomen in de prijs:
Wel meegenomen:
Eenmalige kosten
Aanschafprijs kat

Wel meegenomen:
Terugkerende kosten
Voer
Kattenbakgrit
Reguliere dierenartskosten:
- Vaccinaties
- Ontwormen
- Ontvlooien

Overig:
- Castratie
- Mandje
- Krabpaal
- Twee kattenbakken
- Eetbak en drinkbak
- Borstel
- Twee speeltjes

Niet meegenomen kosten
Verzekering
Vachtverzorging langharige
katten
Chippen en registreren
Pension
Onverwachte
(dierenarts)kosten

Konijnen
Omdat konijnen groepsdieren zijn, is er bij het kostenoverzicht uitgegaan van
het houden van twee konijnen.

Dier
2 konijnen

Eenmalige kosten
Aanschafprijs konijnen:
Overig:
Totaal:

€100
€150
€250

Terugkerende kosten per jaar
€600

Bij de kosten in bovenstaande tabel zijn de volgende zaken wel of niet meegenomen in de prijs:
Wel meegenomen:
Eenmalige kosten
Aanschafprijs konijnen, inclusief
castratie van de ram
Overig:
- Hok
- Ren
- Voerbakjes en drinkfles
- WC-bakken
- Ruif
- Bodembedekking

Wel meegenomen:
Terugkerende kosten
Voer:
- Brokken
- Hooi
- Groenvoer
Bodembedekking:
- Hok
- WC-bakken
Reguliere dierenartskosten:
- Vaccinaties

Niet meegenomen kosten
Castratie voedster: €160
Verzekering
Chippen en registreren
Pension
Onverwachte
(dierenarts)kosten

4

Praktisch | Wat kost een huisdier?

www.licg.nl

Knaagdieren
Er zijn verschillende soorten knaagdieren, variërend van cavia’s tot gerbils en
hamsters. Voor het kostenoverzicht is in dit geval uitgegaan van het aanschaffen
en houden van één goudhamster. Veel andere knaagdieren zijn groepsdieren en
moeten met tenminste twee dieren gehouden worden. Houd dan rekening met hogere kosten.
Dier
Goudhamster

Eenmalige kosten
Aanschafprijs
goudhamster:
Overig:
Totaal:

Terugkerende kosten per jaar
€300
€10
€120
€130

Bij de kosten in deze tabel zijn de volgende zaken wel of niet meegenomen in de prijs:
Wel meegenomen:
Eenmalige kosten
Aanschafprijs goudhamster
Overig:
- Hok
- Voerbak en drinkfles
- Slaaphuisje
- Speelhuisje
- Looprad
- Zandbakje

Wel meegenomen:
Terugkerende kosten
Voer
- Brokken
- Hooi
- Groenvoer
- Extraatjes (eiwitten)
Bodembedekking

Niet meegenomen kosten
Pension
Onverwachte
(dierenarts)kosten

Terrariumdieren
De groep terrariumdieren is zeer divers en de kosten hiervan zullen daarom
ook behoorlijk uiteen kunnen lopen. Sommige dieren zijn in de aanschaf al
veel duurder dan anderen. Daarnaast kunnen er grote verschillen zijn in
eenmalige kosten voor de aanschaf van een terrarium en verschillen in
bijvoorbeeld de terugkerende voerkosten. Hieronder vindt u een overzicht
van de kosten voor het aanschaffen en houden van een baardagame.
Dier
Baardagame

Eenmalige kosten
Aanschafprijs
baardagame:
Overig:
Totaal:

Terugkerende kosten per jaar
€850
€60
€500
€560

Bij de kosten in bovenstaande tabel zijn de volgende zaken wel of niet meegenomen in de prijs:
Wel meegenomen:
Eenmalige kosten
Aanschafprijs baardagame
Overig:
- Terrarium
- Achterwand
- Bodembedekking
- Takken en stenen
- Lampen
- Thermo- en hygrometer

Wel meegenomen:
Terugkerende kosten
Voer
- Dierlijk
- Groenvoer
- Vitaminen en mineralen
Bodembedekking
Lampen
Stroomkosten

Niet meegenomen kosten
Onverwachte
(dierenarts)kosten
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Aquariumvissen
Er kunnen veel verschillende soorten vissen in een aquarium gehouden
worden. Er wordt hieronder uitgegaan van een zoetwateraquarium met
15 beginnersvissen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld tetra’s en platy’s.
Dier
15 vissen

Eenmalige kosten
Aanschafprijs vissen:
Overig:
Totaal:

€25
€175
€200

Terugkerende kosten per jaar
€240

Bij de kosten in bovenstaande tabel zijn de volgende zaken wel of niet meegenomen in de prijs:
Wel meegenomen:
Eenmalige kosten
Aanschafprijs vissen
Overig:
- Aquarium
- Pomp en filter
- Verlichting
- Verwarming
- Beluchting
- Bodembedekking
- Planten, kiemhout en stenen
- Thermometer
- Schepnet, emmer, slang
- Krabber

Wel meegenomen:
Terugkerende kosten
Voer:
- Droogvoer
- Diepvries / levend voer
Onderhoud:
- Teststrips
- Waterverbeteraar
- Filterinhoud
Stroomkosten

Niet meegenomen kosten
Voerautomaat
Onverwachte kosten,
bijvoorbeeld bij ziekte

Vijvervissen
Er kunnen verschillende soorten vissen in een vijver gehouden worden. Ook
de vijveromvang kan variëren. Omdat de kosten van met name koi zeer
uiteenlopend zijn en omdat niet iedereen ruimte heeft voor een grote vijver, is
voor het voorbeeld uitgegaan van de kosten voor het houden van twee
goudvissen in een kleine vijver van 1000 liter.
Dier
2 goudvissen

Eenmalige kosten
Aanschafprijs
goudvissen:
Overig:
Totaal:

Terugkerende kosten per jaar
€70
€10
€410
€420

Bij de kosten in bovenstaande tabel zijn de volgende zaken wel of niet meegenomen in de prijs:
Wel meegenomen:
Eenmalige kosten
Aanschafprijs goudvissen
Overig:
- Vijver
- Pomp en filter
- Planten
- Mineralen
- Testset waterkwaliteit

Wel meegenomen:
Terugkerende kosten
Voer
Vitaminen en mineralen
Stroomkosten
Testset waterkwaliteit

Niet meegenomen kosten
Reparaties
Onderhoud aan vijver
Onverwachte
(dierenarts)kosten
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Vogels binnenshuis
Bij de kosten van het houden van vogels is er onderscheid gemaakt tussen het houden van kleine
vogels en het houden van een duurdere papegaai. Er is uitgegaan van het houden binnenshuis, dus
niet in een volière buiten.
Dier
2 Zebravinken

1 Amazonepapegaai

Eenmalige kosten
Aanschafprijs
zebravinken:
Overig:
Totaal:
Aanschafprijs
amazonepapegaai:
Overig:
Totaal:

Terugkerende kosten per jaar
€190
€15
€95
€110
€580
€650
€360
€1010

Bij de kosten in de vorige tabel zijn de volgende zaken wel of niet
meegenomen in de prijs:
Zebravinken:
Wel meegenomen:
Eenmalige kosten
Aanschafprijs 2 zebravinken
Overig:
- Kooi
- Voerbak en drinkbak
- Zitstok
- Badje

Wel meegenomen:
Terugkerende kosten
Voer:
- Zaad/pellets
- Grit
- Maagkiezel
- Groenvoer
- Sepia
- Trosgierst
Bodembedekking

Niet meegenomen kosten

Wel meegenomen:
Terugkerende kosten
Voer:
- Pellets
- Groenvoer
- Extra’s
Bodembedekking
Jaarlijkse gezondheidscheck
Speelgoed

Niet meegenomen kosten

Pension
Onverwachte
(dierenarts)kosten

Amazonepapegaai:

Wel meegenomen:
Eenmalige kosten
Aanschafprijs 1
amazonepapegaai
(inclusief gezondheidstest)
Overig:
- Kooi
- Voerbak en drinkbak
- Zitstok
- Speelgoed
- Speelboom
- Cursus of boeken over
papegaaiengedrag

Chip
Verzekering
Pension
Onverwachte
(dierenarts)kosten
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Kippen
Tegenwoordig worden er steeds meer hobbydieren in een woonwijk
gehouden. Niet alle dieren zijn hier uiteraard geschikt voor, maar kippen
zijn dat vaak wel. Hieronder wordt een kostenoverzicht gegeven voor het
houden van twee kippen.

Dier
2 kippen

Eenmalige kosten
Aanschafprijs kippen:
Overig:
Totaal:

€30
€300
€330

Terugkerende kosten per jaar
€140

Bij de kosten in bovenstaande tabel zijn de volgende zaken wel of niet meegenomen in de prijs:
Wel meegenomen:
Eenmalige kosten
Aanschafprijs kippen
Overig:
- Hok
- Ren
- Voerbak en drinkbak
- Schraapmes

Wel meegenomen:
Terugkerende kosten
Voer
Bodembedekking
Preventie ongedierte, zoals
mijtbestrijding

Niet meegenomen kosten
Vaccinaties
Onverwachte
(dierenarts)kosten
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