
Vragenlijst in te vullen door de kandidaat bruiklener van een 

gereformeerd paard van de Federale Politie 
 

 

 Federale Politie -Directie Openbare Veiligheid 

Bur Fin / AIR 

Ruiterijlaan,  2 

1040 Brussel 

Tel 02/642.74.84 Fax : 02/642.72.66 

E-Mail : dga.das.fin@police.belgium.eu 

     

  DATUM:  ….../….../…..…...  

     

1. Identiteit van de kandidaat  

NAAM : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Voornaam : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Beroep : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Staat + Nr : ………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon Nr - GSM ………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Welke zijn uw beweegredenen om een gereformeerd paard in bruikleen te 

nemen? 

  

 JA NEE 

- Paardrijden ?    

Indien JA, rregelmatig ?   

- Andere :  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



3. Inlichtingen in verband met de installaties   

 JA NEE 

- Beschikt u over de nodige infrastructuur (gebouwen, weide, met uitsluiting van manege) 

om een paard te verwelkomen ? 

  

    

- Bent u eigenaar van deze infrastructuur ?    

- of huurt u deze ?    

- of leent u deze ?    

- Bevindt deze infrastructuur zich in de onmiddellijke omgeving van uw woonplaats   

- Indien niet,      

• op welke afstand ?  …….. meter   

• op welke manier kan toezicht op het paard verzekerd worden ?  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

- Adres :   

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

a. Gebouw JA NEE 

   

- Is er een box ?   

- Heeft deze box een oppervlakte van minimum 9 m² ?   

- Is deze box opgetrokken in stevig en afwasbaar materiaal ?   

- Is er een stenen bevloering ?   

- Is het dak van het gebouw waterdicht en voldoende hoog  

(minimum à 2.5 m boven de vloer) ? 

  

- Is er in de box een automatische drinkbak aanwezig ?   

- Is er in de box een krib aanwezig (in steen, metaal of hard plastiek) ?   

- Is er de mogelijkheid om de box te verluchting en te verlichten ?   



b. Weide 
JA NEE 

   

- Beschikt u over minimum ½ hectare weide per paard ?   

- Is er in de weide een schuilhok of afdak ?   

- Is er bestendig drinkbaar water beschikbaar in de weide ?   

- Met welke afsluiting is de weide omheind ?   

•  Elektrisch   

•  Hout   

•  Andere : ……………………………………………………………………………….   

   

- Is de weide gemakkelijk bereikbaar voor het transport van de paarden ?   

   

4. Voeding en verzorging   

   

- Bent u bereid om het paard in de winter (01-10 tot 01-04) dagelijks op eigen kosten van 

volgende hoeveelheden voedsel te voorzien :  

JA NEE 

•  3 kg samengesteld voedsel voor paarden;   

•  5 kg hooi;   

•  5 kg stro ;   

- Bent u bereid om in de zomerperiode bij te voederen indien dit nodig blijkt ?   

- Bent u bereid om het paard regelmatig te ontwormen ?   

- Bent u bereid het paard dagelijks af te borstelen, ook wanneer het door omstandigheden 

(weer, ziekte, ...) in een box is ondergebracht ? 

  

- Bent u bereid de voeten van het paard te onderhouden en minimum om de twee maanden 

te laten bijkappen op eigen kosten ? 

  

 

 

 

 

  

   



5. Algemeen 
JA NEE 

- U hebt kennis genomen van de krachtlijnen van het leen contract dat eventueel met u zal 

worden afgesloten ? 

  

-  Aanvaardt u onvoorwaardelijk alle opgelegde richtlijnen ?   

- Bent u bereid om onvoorwaardelijk het door ons aangewezen paard in leen te nemen ?   

- Gelieve eventuele uitzonderlijke factoren te vermelden (kinderen, gezondheidsproblemen, 

mindervalide, ervaring, enz.) 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

  

   

6. Ik behoor tot één van de volgende prioriteitscategorie JA NEE 

   

- Lid van de Federale Politie (Ruiter) 

- Lid van de Federale Politie /Lokale Politie 

  

  

- Erkende instelling die gebruik maakt van hypotherapie   

- Erkende dierenbeschermingsorganisatie   

- Particulier   

   

7. Ik behoud mijn kandidatuur om een gereformeerd paard van de Federale 

Politie in leen te nemen, wel wetende dat dit paard om medische redenen 

ongeschikt werd bevonden voor de dienst 

  

   

Datum :   

......../……../…….. 

 

  

Handtekening :   

 


