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Gedragsbegeleiding Hondema’s dog care 

Basis 

 

€ 250 

 

- Intake (per mail d.m.v. vragenlijst) 

- Doelstelling per telefoon 30 min + 

maken planning 

- 1x 75 min 1-op-1 begeleiding op locatie 

- 2x tussentijdse telefonische 

evaluatie/advies contact 30 min 

- Evaluatieplan wordt na ieder 

contactmoment bijgewerkt en gedeeld. 

Aan het einde van het traject wordt er 

een duidelijk plan geschreven waar de 

baasjes zelfstandig mee verder kunnen 

gaan. 

- 1x nazorg gesprek 30 min 

 

 

Standaard  

 

€ 350 

 

- Intake (per mail d.m.v. vragenlijst) 

- Doelstelling per telefoon 30 min + 

maken planning 

- 1x 75 min 1-op-1 begeleiding op locatie 

- 1x 90 min 1-op-1 begeleiding op locatie 

- 2x tussentijdse telefonische evaluatie 

contact 30 min 

- Evaluatieplan wordt na ieder 

contactmoment bijgewerkt en gedeeld. 

Aan het einde van het traject wordt er 

een duidelijk plan geschreven waar de 

baasjes zelfstandig mee verder kunnen 

gaan. 

- 1x nazorg gesprek 30 min 

- 1x tussentijdse video observatie incl. 30 

min telefonische terugkoppeling/advies 

 

Intensief 

 

€ 450 

 

- Intake (per mail d.m.v. vragenlijst) 

- Doelstelling per telefoon 30 min + 

maken planning 

- 2x 90 min 1-op-1 begeleiding op locatie 

- 3x tussentijdse telefonische evaluatie 

contact 30 min 

- Evaluatieplan wordt na ieder 

contactmoment bijgewerkt en gedeeld. 

Aan het einde van het traject wordt er 

een duidelijk plan geschreven waar de 

baasjes zelfstandig mee verder kunnen 

gaan.  

- 1x nazorg gesprek 30 min 

- 2x tussentijdse video observatie incl. 30 

min telefonische terugkoppeling/advies 

- WhatsApp dienst (mogelijkheid om ieder 

moment situaties te bespreken. Reactie 

binnen 12 uur) 

 
Extra 1-op-1 per 60 min op locatie    : € 60,- (inclusief verwerking verslag) 

Extra telefonisch contact 30 min    : € 25,- (inclusief verwerking verslag) 

Extra WhatsApp dienst     : € 60,- (inclusief verwerking verslag) 

Extra video observatie incl. 30 min telefonische analyse : € 50,- (inclusief verwerking verslag)  

Extra telefonisch nazorg 30 min    : € 25,- (inclusief verwerking verslag) 

Reistijd € 0,50 per km  

Betaling 50% vooraf en 50% achteraf met eventuele extra diensten 
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