
 
 
 

Vermist: 
Voordat je gaat zoeken naar je hond is het belangrijk om eerst de 
dierenambulance, het dierenasiel en Amivedi te bellen om de vermissing te 
melden. Het is zelfs al mogelijk dat één van de drie organisaties weet waar je 
hond is. Een gevonden hond wordt nu eenmaal bijna altijd al snel aan één 
van deze organisaties gemeld.  
 

Als één van de organisaties later informatie krijgt over je dier zullen ze je 
direct bellen en vertellen waar het is. 
 

Gevonden: 
Als je een hond hebt gevonden kun je de 
dierenambulance bellen. In het gunstigste geval 
hebben zij al een telefoontje gehad van de ongeruste 
eigenaar. De eigenaar krijgt dan van de 
dierenambulance het telefoonnummer van de 
vinder, zodat de eigenaar de hond op kan halen. Als 
de vinder de hond niet meer bij zich kan houden, haalt de dierenambulance 
het dier op en brengt het naar dierenasiel “t Schuthok” voor opvang. 
 

Chippen: 
Als de hond een geïmplanteerde chip heeft is het in principe mogelijk om de 
eigenaar van een gevonden dier op te sporen. Daarbij is het echter wel van 
belang dat de chip geregistreerd is. Een dier dat bij de dierenarts is gechipt, 
staat nog niet geregistreerd, dit moet je later zelf nog doen! Een hond is 
bijvoorbeeld te registreren bij de NDG (stichting Nederlandse Databank 
Gezelschapsdieren). Dit kost € 4,70 en dat doe je zelf via hun website ndg.nl. 
 

Na het registreren is op chipnummer.nl of dierkwijt.nl via het chipnummer  
eventueel het telefoonnummer en het adres van de eigenaar te achterhalen. 
Hierdoor is de hond dan zo weer thuis. 
 

Als de hond op een ander adres gaat wonen moet je dit natuurlijk wel 
doorgegeven aan de databank, dit is meestal gratis.  
 
 
 

 

HOND     vermist / gevonden 
 

Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon: 06-51697115 
Dierenasiel ’t Schuthok: 0223-631447 

Amivedi Den Helder: 088-0063301 
Amivedi Hollands Kroon: 088-0063302 

 


