Voor al uw dieren en dierverblijven!

Handleiding voor de verzorging van

KONIJNEN

INTRODUCTIE
Dankuwel dat u gekozen heeft voor Dierenhandel Hoogendoorn! Bij ons bent u verzekerd
van deskundig advies en dat willen wij graag versterken door middel van deze beknopte
handleiding. In dit boekje vindt u alle producten die nodig zijn voor het welzijn van uw
dier. Ook vindt u handige tips voor de verzorging van uw konijnen. We willen tenslotte
allemaal onze konijnen gezond houden en het opvolgen van deze tips is het minste wat u
kunt doen voor het welzijn van uw konijnen.
Nazorg en service
Twijfelt u aan de gezondheid van uw dieren? Neem dan altijd meteen contact met ons
op. U koopt de dieren bij ons in de winkel: mocht er in de toekomst iets aan de hand zijn,
helpen wij u hiermee. Dierenartskosten worden daarom niet vergoed.
Alles wat u nodig heeft voor uw dier
Als u begint het houden van konijnen, wilt u uiteraard weten wat u allemaal in huis moet
hebben. Bij Dierenhandel Hoogendoorn BV houden we ervan om onze klant direct het
totaalplaatje weer te geven. Zo komt u in een later stadium niet voor onverwachte kosten
te staan en weet u meteen wat u in huis moet hebben.
Hieronder vindt u de meest essentiële benodigdheden. Op de volgende bladzijden
worden alle producten nader toegelicht.

Wat heeft u allemaal nodig?
1.

De konijnen (minimaal twee)

9.

Wilgenrol of speeltje

2.

Hok of kooi

10.

Opslagton

3.

Bodembedekking

11.

Multivitamine

4.

Hooi

12.

Knaagdiertoilet

5.

Voerbak en waterfles

13.

Nagelschaartje

6.

Hooiruif- of bal

14.

DeoRodent Kooiverfrisser

7.

Voer

15.

Schrapper

8.

Luzerne konijn

©2020 Dierenhandel Hoogendoorn BV

BENODIGDHEDEN
1.

De konijnen
Het begint uiteraard allemaal bij de konijnen zelf. Onze verkopers
helpen u graag met het vinden van het ras dat bij uw wensen past.
Tenzij u al een konijn heeft, verkopen we konijnen minimaal per
twee dieren. Zo streven we naar gelukkige huisdieren!
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/konijnen

2.

Hok of kooi
Het is belangrijk dat uw konijnen bescherming kunnen zoeken
tegen regen, wind en kou. Een goed en tochtvrij nachthok is
daarom noodzakelijk. Voor binnenshuis is een ruime kooi geschikt.
Wel is het aan te raden hier een schuilhuisje in te zetten, waarin ze
zich kunnen terugtrekken.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/konijnenhokken

3.

Bodembedekking
Als bodembedekking voor konijnen kunt u houtvezel en stro gebruiken.
Houtvezel, ook wel zaagsel genoemd, is vochtopnemend. Het stro zorgt
voor een warm en droge ondergrond voor de konijnen.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/houtvezel

4.

Hooi

5.

Voerbak en waterfles

Hooi geeft u in een ruifje zodat het schoon en droog blijft. Konijnen
moeten onbeperkt hooi tot hun beschikking hebben. Hooi is een
rauwe stof en bevorderd de werking van de darmen.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/hooi

Gebruik een waterfles die goed schoon te houden is. De fles die op
het plaatje is te zien is hier geschikt voor. Verder is het noodzakelijk
om het voerbakje goed schoon te houden, dit om ziektes te
voorkomen.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/drinkfles

6.

Hooiruif- of bal
Doe het hooi altijd in een ruifje of hooibal, zo vermindert u de kans
op worminfecties. Daarnaast is er een grotere kans dat de konijnen
al het hooi opeten en zal er minder verloren gaan.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/hooiruif
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BENODIGDHEDEN
7.

Voer
Hoogendoorn Conditiekorrel is uitstekend voer, wat wij ook aan
onze eigen konijnen geven. Aangezien konijnen erg gevoelig zijn
voor verandering in voeding, is het voor hen erg fijn om hetzelfde
voer te krijgen wat voorheen ook gegeven werd. Verder kunnen er
onbeperkt wilgentakken gegeven worden.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/conditiekorrel

8.

(

Luzerne konijn

s
Zie ook het voedingsgiadnavie
op de volgende pa

Het vezelrijke Luzerne geeft een positief effect op de spijsvertering
en onderhoud van de tanden. Luzerne helpt tegen diarree, krampen
en verstoppingen. Ruwvoer, zoals hooi en Luzerne, mag onbeperkt
gegeten worden, aanvulling hierop is verse wilgentakken en iedere
dag een klein beetje brokjes. Op deze manier eten uw konijnen zo
natuurlijk én gevarieerd mogelijk.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/luzerne

9.

Wilgenrol of speeltje
Konijnen zijn speelse en actieve dieren. Daarom is het belangrijk
dat u uw konijnen ook de mogelijkheid geeft tot spelen.
Dierenhandel Hoogendoorn heeft daarom een divers aanbod van
konijnenspeeltjes- en knaaghuisjes. Naast een wilgenrol, gevuld
met hooi, kunt u ook kiezen voor een wortelhuisje of snacks!
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/wilgenrol

10.

Opslagton

11.

Multivitamine

Voer moet altijd droog bewaard worden, daarom is een opslagton
eigenlijk noodzaak. Ook hebt u als u het voer in een opslagton
bewaart veel minder last van muizen en ander ongedierte. Daarnaast
zal het voer niet gaan schimmelen, omdat er geen vocht bij komt.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/opslagton

Twee maal per maand kunt u multivitamine geven door het
drinkwater. Dit verhoogt de weerstand van konijnen en zo heeft u
minder kans op ziektes.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/multivitamine
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BENODIGDHEDEN
12.

Knaagdiertoilet
Konijnen en cavia's zijn schone dieren en kunnen goed zindelijk
gemaakt worden. Deze knaagdiertoilet vergemakkelijkt het
verschonen van het hok. Wanneer uw (jonge) konijnen nog niet
zindelijk zijn, kunt u in de eerste periode de ontlasting in het toilet
scheppen, zo zullen ze snel snappen wat de bedoeling is!
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/knaagdiertoilet

13.

Nagelschaartje
Controleer de nagels van uw konijnen regelmatig op de lengte en
knip waar nodig een stukje af. Let wel goed op waar het 'het leven'
begint. Bij konijnen met lichte nagels is dit te zien aan het roze
stukje. Voor het knippen van konijnennagels kunt u ook bij ons
terecht. Tegen een kleine vergoeding van €7,50 worden de nagels
door experts geknipt zodat u weer een tijd vooruit kunt!
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/nagelschaartje

14.

DeoRodent Kooiverfrisser
Heerlijke kooiverfrisser voor uw konijnen en knaagdieren. Het
poeder van The Pet Doctor neutraliseert en maskeert onaangename
geurtjes. Op deze manier blijft de kooi langer fris ruiken.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/deorodent-kooiverfrisser

15.

Schrapper
Een schrapper is handig bij het schoonmaken van het hok, zo kunt u
gemakkelijk aangekoekte resten verwijderen.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/schrapper

Wat is de minimale afmeting voor het verblijf?
Soort 					Afmeting hok
Dwergkonijn per twee 		
Konijn 2kg per twee 			
Konijn 4kg per twee 			
Konijn 7kg per twee
		

80 x 150 cm
80 x 200 cm
100 x 240 cm
100 x 350cm

©2020 Dierenhandel Hoogendoorn BV

INSTRUCTIES
Tips voor het verzorgen van uw konijn
Geef uw konijnen de eerste dag alleen hooi, water en wilgentakken (bijv. een wilgenrol).
Hooi en luzerne zijn heel belangrijk voor de spijsvertering. Door de onrust van het
vervoeren kan het zijn dat de konijnen bovenmatig veel voer gaan eten en dat is nooit
goed. Let op: geef hooi niet direct op de grond; altijd door middel van een ruifje!
Voor de dagelijks voeding adviseren wij het onderstaande schema aan te houden. De
hoeveelheden zijn bedoeld voor jonge dwergkonijnen. Heeft u een groter ras? In dat
geval geven we u graag persoonlijk voederadvies.

's Ochtends

Vers hooi, wilgentakken, een bakje
Luzerne en na een half uurtje maximaal
20 brokjes geven, geen gemengd voer.
Bij voorkeur Hoogendoorn Conditiekorrel,
omdat de konijnen dat gewend zijn.
Ook het water verversen.

's Avonds

Hooi en Luzerne bijvullen.
Maximaal 20 brokjes
Conditiekorrel geven.

Geef de eerste tijd nog geen groenvoer. Dit is het konijn nog niet gewend en de darmpjes
kunnen het nog niet verdragen. Begin een maandje na de aanschaf met een klein beetje
per dag. Als u vanaf dat moment steeds iets meer voert, kan het konijn goed wennen aan
het groenvoer. Begin altijd met hard voer, zoals wortel. Dus geen sla en komkommer!
Pak uw konijnen de eerste week niet op. Let erop dat het de eerste tijd nog erg moet
wennen aan de nieuwe omgeving, temperatuur en de eigenaar. Na deze week mag u ze
veel aandacht geven.
De ontlasting hoort uit keutels te bestaan. Bij dunne ontlasting of diarree kunt u alleen
water en hooi geven; haal dan het voer weg.
Het beste is om daarnaast hooithee te geven in plaats van gewoon water. Dit brengt de
darmpjes tot rust. Doe een flinke pluk hooi in een emmer en giet daar kokend water over.
Laat dit staan totdat het volledig afgekoeld is en vul de waterfles hiermee.
Na een dag nog geen verbetering? Neem contact met ons op voor verder advies!
De nageltjes van uw konijnen moeten regelmatig geknipt worden met een
nagelschaartje. Wij bieden u de service om dit bij ons te laten doen voor slechts € 7,50
per konijn. Het knippen van de nagels van uw konijn doen wij alleen op afspraak.
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INSTRUCTIES
Reismandje

Heeft u al een reismandje voor uw konijnen? Zo kunt u
ze veilig vervoeren. Koop hem tegelijk met uw konijnen
voor maar € 12,50.

Myiasis bij konijnen

Helaas kunnen dieren net als mensen ziek worden. Eén van de bekendere konijnenziektes
is Myiasis, oftewel madenziekte. Dit komt vooral voor tijdens warmere dagen en wordt
veroorzaakt door de blauwgroene bromvlieg. Is uw konijn lusteloos of twijfelt u over de
gezondheid? Neem contact op, vaak zijn ziektes te genezen, mits er vroeg gehandeld wordt.

VHD enting

Al onze konijnen zijn geënt tegen VHD. VHD staat voor Viral Hemorrhagic Disease, ook wel
het Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) genoemd. De VHD enting is één jaar geldig.
Het 'Hoogendoornteam' wenst u veel succes met het verzorgen van uw konijnen! Omdat wij
opgeleide dierverzorgers in dienst hebben, kunt u gerust voor al uw vragen contact met ons
opnemen. We zijn te bereiken op Facebook, over de e-mail en per telefoon:
Facebook:
Telefoon:
E-mail:		

Dierenhandel Hoogendoorn BV
0182 342 859
info@dierenhandelhoogendoorn.nl

Alle in deze handleiding genoemde producten kunt u online bestellen!
Op onze webshop vindt u al onze leverbare
konijnenrassen, alle konijnenhokken- en
kooien en zeer veel benodigdheden.

www.dierenhandelhoogendoorn.nl
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Bezorgservice
Bij webshop-bestellingen boven de € 45,- worden de producten
GRATIS bij u thuisbezorgd!
Heeft u een kleiner totaalbedrag? Dan ziet u uw bestelling tegen een kleine
vergoeding van € 7,50 bij u thuis verschijnen.

Like ons op Facebook!
Meer dan 2.750 tevreden klanten gingen u voor
Dierenhandel Hoogendoorn BV
dierenhandelhoogendoorn

Positief over o
ns bedrijf?
Laat het ande
ren weten en
schrijf een re
view!

