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Voorwoord
Een onderwerp voor je afstuderen is niet zomaar gekozen. Voor elk persoon gelden weer
andere voorwaarden aan het onderwerp. Wat voor ons belangrijk was bij de keus van ons
onderwerp is dat het een actueel onderwerp moest zijn en iets waar onze interesses liggen. Dit
onderwerp sprak ons dan ook gelijk aan. Gedurende ons onderzoek zagen wij ook geregeld
verbaasde gezichten:
“Bestaat er dan echt zoiets als een dierverhuurbedrijf?”
Ja, die bestaan. Er is geen literatuur over te vinden, er is geen diepgaand onderzoek naar
gedaan. Wij hopen dan ook echt dat dit onderzoek slechts het begin is.
Met heel veel plezier hebben wij gewerkt aan dit onderzoek. Er zitten dan ook heel wat
(nachtelijke) uurtjes in dit rapport. De begeleiding die wij hierbij gekregen hebben vanuit
school, door Jesse Versteegh en Tjalling Huisman, was ook erg goed, er werd goed met ons
meegedacht. Wij willen hen beide dan ook hartelijk bedanken voor de tijd die zij in ons
onderzoek hebben gestoken.
Graag sluiten wij dit af met een zeer wijze uitspraak van Gandhi in de hoop dat er meer
mensen gaan nadenken over de problematiek in de dierensector:
“De beschaving van een maatschappij kan men aflezen aan de wijze waarop deze haar dieren
behandelt”

Linda Klepper
Jennifer Koenen
Juli 2009
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Samenvatting
Regelmatig worden dieren gebruikt als vermaak voor de mens. Hierbij valt te denken aan
dierentuinen en circussen. Een andere vorm van vermaak is het huren van dieren. Dieren
worden dan gehuurd voor bijvoorbeeld evenementen. Er is echter heel weinig bekend over het
verhuren van dieren. Het Lectoraat Welzijn van Dieren wilde hier ook meer inzicht in krijgen
om eventuele problemen te ontdekken.
Het doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in de aard en de omvang van de
dierverhuurbedrijven binnen Nederland en het krijgen van inzicht in de manier waarop
bedrijven die dieren verhuren het welzijn van de dieren waarborgen. Uit deze doelen kwamen
twee hoofdvragen: „Hoeveel dieren worden er door bedrijven in Nederland verhuurd?‟ en
„Wat doen bedrijven die dieren verhuren voor evenementen aan het waarborgen van het
welzijn van de dieren?‟.
Om erachter te komen hoeveel bedrijven en particulieren er zijn die dieren verhuren is er in de
periode februari en maart 2009 naar bedrijven gezocht op het Internet, in de telefoongids en in
de gouden gids. Voor het aantal diersoorten is er gekozen om per diersoort één (1) individu
per bedrijf te rekenen als er nergens informatie te vinden of te krijgen was over het aantal
dieren dat een bedrijf bezit, waardoor een absoluut minimum wordt gevonden. Voor de
tweede hoofdvraag is er een selectie gemaakt van bedrijven, het gaat hier om bedrijven die
verhuren voor evenementen. Roofvogeldemonstraties zijn hiervan uitgesloten. Voor de
tweede hoofdvraag werd ook zoveel mogelijk informatie verkregen via de websites van de
bedrijven. Eventuele gaten werden opgevuld door middel van diepte-interviews. Er zijn in
totaal negen interviews gehouden, waarvan er vijf gehouden zijn met dierverhuurbedrijven en
vier met de huurders van dieren.
Er zijn in de periode februari en maart 198 bedrijven gevonden die dieren verhuren. In deze
periode was er een aanbod van minimaal 2083 dieren. Dit aantal is exclusief vissen, hier
waren namelijk geen aantallen van te vinden. Het aantal diersoorten dat in die periode is
aangeboden is 149. Van alle bedrijven, die zijn meegenomen in hoofdvraag 2, zijn er 20
bedrijven die een overeenkomst op hun website hebben staan. Van de vijf geïnterviewden
gaven drie bedrijven aan een overeenkomst te hanteren. Bij alle geïnterviewde bedrijven werd
aangegeven dat zij deze overeenkomst niet controleren. Zij zijn zelf aanwezig op het
evenementen en kunnen alles in de gaten houden. Verder gaat er bij alle geïnterviewde
bedrijven altijd begeleiding (niet geschoold) mee. De meeste geïnterviewde bedrijven konden
niet goed aangeven hoe vaak een individueel dier verhuurd wordt. Er zijn heel veel
verschillende doelgroepen die dieren huren, over het algemeen is dit onder te verdelen in drie
doelgroepen, namelijk: Bedrijven, particulieren en overheden.
Over het algemeen hebben de huurders een goede indruk van het huren van dieren. Het gehele
proces, van contact tot evenement, liep goed. Zo op het eerste oog lijken er niet echt
problemen te zijn wat betreft het welzijn van de dieren die verhuurd worden. Er zijn wel enige
risico factoren gevonden. Zo kan het schadelijk zijn voor het welzijn van de dieren wanneer er
niet goed wordt bijgehouden hoe vaak een individueel dier verhuurd wordt. Hierdoor is er
namelijk kans dat een dier vaker verhuurd wordt dan het dier aankan. Tevens is er een
risicobij de begeleiding van de dieren, die niet professioneel geschoold is. Het kán zijn dat er
begeleiding meegaat die maar een of twee keer een kameel heeft gezien.
De bedrijven hebben het hart op de juiste plek, maar de risicofactoren mogen verminderd
worden. Dit kan door alles goed schriftelijk bij te houden en alles formeler te maken.
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Summary
Quite regularly animals are used to recreate people. Examples are zoos and circuses. Another
form of recreation is the renting of animals. E.g animals are rented for events. But there is
very little known about this renting of animals. „Het Lectoraat Welzijn van Dieren‟ likes to
get insight to discover possible problems.
The objective of this research is to get this insight in the nature and the size of the companies
which are renting animals within the Netherlands and to get insight in how the companies
guarantee the well-being of those animals. From these objectives two major questions have to
be answered: „How many animals are rented by companies in the Netherlands? and `What do
companies which are renting animals for events to guarantee the well-being of these
animals?‟.
To answer one of the sub questions (how many companies are there in the Netherlands that
rent animals) in the period February and March 2009 a search has been executed for these
companies on the Internet, in the telephone guide and in the „gouden gids‟. When the website
did not present numbers of the animals rented we decided to count one (1) animal per species
rented. However, this method gives an absolute minimum. For the second major question a
selection has been made of companies. We only researched companies which rent the animals
for events. E.g birds of prey demonstrations have been excluded here. The information that
was needed was gathered as much as possible on the websitepages of the companies. Depth
interviews were held to collect information that was not present on the websitepages. Nine
interviews have been held, of which five were held with animal rent companies and four with
renters.
In the period February to March 198 companies which rent animals have been researched. In
this period these companies offered at least 2083 animals. Fishes are excluded as there was no
information at all about the numbers and the species.
The total number of animal species, which were offered in that period, is 149. Of all the
companies, which have been researched in the second major question, there are 20 companies
which have placed a contractual agreement on their websitepage. Of the five interviewed
companies, three companies used an agreement. All interviewed companies indicated that
they did not check this agreement. As they all had own employees (which had no animal
related training) present with their animals during the event, they can check all the conditions
themselves. Most of the interviewed companies could not indicate how often an individual
animal is rented per year.
There are many different target groups which hire animals; however they can generally be
subdivided in three major target groups: companies, individuals and governments.
The interviewed renters have a positive impression of renting animals.. At first sight there
seemed to be no actual problems considering the well-being of the animals which are used for
rent. However, some risk factors have been found: it can be harmful for the animals when
there is no good administration of the number of times an animal is rented per year for an
event. There is a good chance that an animal is rented more often than it can handle. Another
risk is the accompaniment of the animals. As they are not trained professionally there is a
good chance that the accompaniment does not know enough about animals to recognize
diseases or stress-factors. The companies are deeply involved with their animals but the risk
factors can be reduced. This is possible as a good administration and more formal process
gives them the information for better animal-management.
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Gehanteerde begrippen in dit onderzoek
Dierverhuursector:

Uitsluitend dieren verhuren:
Evenementenbureaus:
Circussen:
Educatieve bedrijven:
Valkerijen:
Vissenverhuur:
Duivenverhuur:
Natuurbeheer:

Modellenbureaus:
Overige bedrijven:

AID:
LID:
Welzijnswaarborging:

Websitepagina:

Alle bedrijven die dieren verhuren ter amusement.
Hieronder vallen bedrijven die dieren verhuren voor
evenementen, reclame en film, educatie op scholen,
vermaak in bedrijven en ziekenhuizen (vissen)
demonstraties (valkerij) en als trouw- en
begrafenisduiven.
Bedrijven die als hoofdtaak het verhuren van dieren
hebben.
Bedrijven die evenementen organiseren en zaken
verhuren, dieren inbegrepen.
Circussen die naast hun shows ook de dieren die zij in
bezit hebben verhuren.
Bedrijven met als hoofdtaak educatie maar tevens ook de
aanwezige dieren die zij in bezit hebben verhuren.
Valkerijen die roofvogelshows en –demonstraties ook op
locatie uitvoeren.
Bedrijven die vissen verhuren inclusief benodigdheden.
Bedrijven dan wel particulieren die de duiven die zij in
bezit hebben verhuren voor bruiloften en begrafenissen.
Bedrijven die naast hun hoofdtaak, het beheren van de
natuur, ook de dieren die zij in bezit hebben verhuren
voor evenementen.
Bedrijven die de dieren inzet voor promotie- en reclameen filmdoeleinden.
Een tweetal bedrijven: Een manege die tevens de
kleindieren verhuurt als kinderboerderij op locatie en een
bedrijf dat van alles organiseert voor evenementen en
tevens les geeft op scholen met de dieren.
Algemene Inspectiedienst
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
Gebaseerd op het gebruik van overeenkomsten,
begeleiding, meldingen, frequentie van verhuur per
individueel dier, de doelgroepen en het proces volgens de
huurder.
De website van de bedrijven.
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Inleiding
Dit project is uitgevoerd in opdracht van het Lectoraat Welzijn van Dieren. Dit lectoraat is
verbonden aan de opleidingen Diermanagement en Dier- en Veehouderij aan de hogeschool
Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Er is vanuit het lectoraat aandacht voor verscheidene
diergroepen, waarvan wilde dieren er één is. Zij willen graag inzicht krijgen in de omvang van
dierenverhuur en inzicht krijgen in hoe het gesteld is met het welzijn van de dieren die
verhuurd worden ten behoeve van het vermaak van de mens.
Regelmatig worden dieren gebruikt als vermaak voor de mens. Hierbij valt te denken aan
dierentuinen en circussen. Een andere vorm van vermaak is het huren van dieren. Dieren
worden dan gehuurd voor bijvoorbeeld evenementen (Kerstmarkt) of bruiloften. Er kunnen
uiteenlopende diersoorten gehuurd worden. Hierbij kan gedacht worden aan een kameel, geit,
duif, maar ook aan een zwarte panter of krokodil (13, 56).
Het huren van dieren is vrij onbekend. Veel mensen weten niet van het bestaan af. Pas
wanneer er een dier nodig is voor een feestje komt men erachter door op Internet te gaan
zoeken. Er is wat meer bekendheid gekomen doordat er vermoedelijk dieren verhuurd zouden
worden voor een dancefeest. Hier zijn in 2008 meerdere malen Kamervragen over gesteld.
(Kamerstukken 18 maart 2008 en, 3 juli 2008) Aangezien dit gebied vrij onbekend is, is het
ook niet duidelijk hoeveel bedrijven en particulieren dieren verhuren en hoe het met het
welzijn van die dieren gesteld is. Dit onderzoek richt zich hier dan ook op.
Hieruit volgen er twee doelstellingen voor dit onderzoek.
Doelstellingen
Voor dit onderzoek zijn twee doelstellingen opgesteld:
1. Inzicht krijgen in de aard en de omvang van de dierverhuurbedrijven binnen
Nederland
2. Inzicht krijgen in de manier waarop bedrijven die dieren verhuren het welzijn van de
dieren waarborgen
Onderzoeksvragen
1. Hoeveel dieren worden er door bedrijven in Nederland verhuurd?
a. Hoeveel bedrijven die dieren verhuren zijn er in Nederland?
b. Welke diersoorten worden er verhuurd door deze bedrijven?
c. Hoeveel dieren heeft een dierverhuurbedrijf in totaal?
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2. Wat doen bedrijven die dieren verhuren voor evenementen aan het waarborgen van het
welzijn van de dieren?
a. Hanteren de bedrijven overeenkomsten en zo ja, wat staat erin vermeld?
b. Vindt er controle plaats op de eventueel gestelde overeenkomsten?
c. Gaat er begeleiding mee naar het evenement?
d. Hoeveel meldingen over het verhuren van dieren kregen de Algemene
Inspectiedienst (AID), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
en de Sophia Vereniging de afgelopen vijf jaar binnen en hoeveel zijn daarvan
gegrond?
e. Hoe vaak wordt een individueel dier per jaar verhuurd?
f. Welke doelgroepen huren dieren voor evenementen?
g. Hoe verloopt het proces van het huren van een dier volgens de huurder?
Met dit onderzoek wordt er meer inzicht gegeven in de dierverhuursector; hoeveel bedrijven
er daadwerkelijk dieren verhuren, maar ook hoe het allemaal in zijn werk gaat. Er wordt ook
inzicht gegeven in de manier waarop bedrijven het welzijn van de dieren waarborgen om
eventuele welzijnsknelpunten te ontdekken.

- 10 -

Huur een dier: klik hier!

1. Materiaal en methoden
Per onderdeel van het onderzoek wordt de afbakening, de dataverzameling en de
dataverwerking en –analyse besproken. Eerst is de methode van de aard en de omvang van
dierverhuurbedrijven in Nederland weergegeven. Hierna komt de methode van de
welzijnswaarborging van dierverhuurbedrijven die dieren verhuren voor evenementen aan
bod. Vervolgens worden de methoden van de interviews van de verhuurders en de huurders
weergegeven.
Er is gekozen voor een beschrijvend onderzoek waarbij de gegevens verkregen zijn middels
een casestudy. (Baarda 2001)

1.1 Methode aard en omvang dierverhuurbedrijven in Nederland
De methode van de aard en omvang van de dierverhuurbedrijven in Nederland is opgesplitst
in drie stappen: afbakening, dataverzameling en dataverwerking en –analyse.
1.1.1 Afbakening
Dierverhuurbedrijven
Bij de omvang van de dierverhuursector in Nederland gaat het om alle bedrijven die dieren
verhuren ter amusement. Hieronder vallen bedrijven die dieren verhuren voor evenementen,
reclame en film, educatie op scholen, vermaak in bedrijven en ziekenhuizen (vissen)
demonstraties (valkerij) en als trouw- en begrafenisduiven. In de periode februari en maart
2009 is er naar bedrijven gezocht op het Internet, in de telefoongids en in de gouden gids.
Van de bedrijven is het volgende bijgehouden:
 Naam van het bedrijf
 Adres
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Website-adres
 De diersoorten die te huur worden aangeboden
 Het aantal dieren dat een bedrijf bezit
Diersoorten
Er is gekozen om de diersoorten op te splitsen in categorie en aantal soorten die aangeboden
worden binnen de categorie. Dit in verband met verschillende manieren van vermelding van
de bedrijven op de websites.
De bedrijven die gevonden zijn op het Internet, in de telefoongids en in de gouden gids
waarbij geen websitepagina vermeld stond zijn niet meegenomen bij de vraag naar de te huur
aangeboden diersoorten.
Aantal dieren
Voor het aantal diersoorten is er gekozen om per diersoort één individu per bedrijf te rekenen
als er nergens informatie te vinden of te krijgen is over het aantal dieren dat een bedrijf bezit.
Dit geeft als resultaat een absoluut minimum van dieren in deze sector aan.
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Bij enkele bedrijven staat op de websitepagina geen informatie over het aantal dieren en de
diersoorten die ze in bezit hebben. Deze bedrijven zijn buiten beschouwing gelaten bij het
vraagstuk over het aantal dieren.
1.1.2 Dataverzameling
Dierverhuurbedrijven:
Voor het in kaart brengen van de omvang in aantal dierverhuurbedrijven in Nederland is er
gebruik gemaakt van Internet, de telefoongids en de gouden gids.
Op de websitepagina www.google.nl is er per zoekterm minimaal door gezocht tot en met
pagina vijf, mits dit mogelijk was.
Dit scenario heeft plaats gevonden als er weinig tot geen relevante items in de pagina‟s te
vinden waren. Als er relatief veel relevante items werden gevonden is er doorgegaan met
zoeken totdat er op vijf pagina‟s na het laatste gevonden item, geen relevant item meer te
vinden was. De zoektermen zijn in een logboek bijgehouden met de datum erbij, tot welke
pagina is gezocht en de bedrijven die er bij dat specifieke zoekwoord zijn gevonden, zie
hiervoor bijlage 1. Deze zoektermen zijn ook gebruikt om naar relevante bedrijven in de
telefoongids en gouden gids te zoeken.
Tevens zijn de advertenties van particulieren op adverteerwebsites die bij een zoekwoord naar
boven kwamen meegenomen. Ook alle links bij diverse startpagina‟s die naar voren zijn
gekomen bij een zoekwoord zijn meegenomen, mits het bedrijven waren die nog niet
verwerkt waren uiteraard.
Diersoorten:
Voor de derde subvraag, hoeveel dieren heeft een dierverhuurbedrijf in totaal?, is er in een
kruistabel bijgehouden van welk bedrijf de diersoorten op de websitepagina van het
desbetreffende bedrijf gevonden zijn en tevens welke diersoorten er gevonden zijn.
Deze tabel is tevens gebruikt voor het verzamelen van het aantal dieren per bedrijf, hieronder
beschreven. In onderstaande tabel is te zien op welke manier dit is bijgehouden.
Tabel 1 De tabel die gebruikt is bij het verzamelen van de diersoorten en aantal dieren per bedrijf

Naam

Diersoorten

Aantal dieren

Bedrijf AH
Bedrijf B
Bedrijf A

Bedrijf J
Etc.

Aantal dieren:
Voor het aantal dieren zijn alle websitepagina‟s van de bedrijven geraadpleegd. De gevonden
aantallen zijn per bedrijf in een document gezet. In bovenstaande kruistabel is bijgehouden bij
welk bedrijf het aantal dieren is gevonden en waar de gaten zaten.
Niet bij alle bedrijven is op de websitepagina het aantal dieren neergezet, in het document
ontstonden hierdoor lege plekken.
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1.1.3 Dataverwerking en –analyse
Dierverhuurbedrijven:
De volledige tabel met de gegevens van de bedrijven (naam van het bedrijf, adres,
telefoonnummer e-mail en website) is bijgesloten in dit rapport, zie bijlage 4. In deze tabel
zijn de bedrijven onderverdeeld in soort bedrijven, te weten:
„bedrijven die uitsluitend dieren verhuren‟, „evenementenbureaus‟, „circussen die dieren
verhuren‟, „bedrijven met een educatieve tint‟, „bedrijven die roofvogeldemonstraties en –
workshops geven (op locatie)‟, „bedrijven die vissen verhuren‟, „bedrijven die duiven
verhuren‟, „bedrijven voor natuurbeheer die tevens de dieren die ze in bezit hebben verhuren
voor evenementen‟, „bedrijven die dieren verhuren als model‟ en „overig‟, waarin zich twee
bedrijven bevinden waarvan de één een manege is die tevens kleindieren verhuurd als
kinderboerderij op locatie en de ander die van alles organiseert voor evenementen maar tevens
les geeft op scholen met de dieren.
Om privacyredenen zijn de bedrijven geanonimiseerd door middel van de letters van het
alfabet: Van A tot en met Z gevolgd door AA tot en met AZ, BA tot en met BZ enzovoorts.
Diersoorten:
De diersoorten zijn per categorie in een tabel gezet. Tevens is het aantal soorten per categorie
in de tabel weergegeven en door hoeveel bedrijven ze in de periode februari tot en met april
werden aangeboden voor de verhuur. Voor alle gevonden diersoorten en ondersoorten/rassen
zijn de wetenschappelijke namen opgezocht met behulp van het Internet. Zie voor de totale
lijst bijlage 9.
Aantal dieren:
De lege plekken die zijn ontstaan in de tabel van aantal dieren zijn op de volgende manier
opgevuld: per bedrijf was het aantal diersoorten bekend, zie kopje diersoorten. Per diersoort is
er 1 individu berekend. Met deze methode komt er echter een absoluut minimum aan
aangeboden dieren die voor de verhuur worden aangeboden uit.

1.2 Methode welzijnswaarborging
De methode welzijnswaarborging is opgesplitst in drie stappen: afbakening, dataverzameling
en dataverwerking en –analyse.
1.2.1 Afbakening
In verband met de tijd die voor dit onderzoek is vastgesteld, vijf maanden, was het niet
mogelijk om naar de welzijnswaarborging van alle dierverhuurbedrijven te kijken. Er is
gekozen om te kijken naar de welzijnswaarborging van dierverhuurbedrijven die dieren
verhuren voor evenementen. Roofvogeldemonstraties op evenementen zijn bij dit gedeelte
van het onderzoek uitgesloten. Dit in verband met de nodige vergunningen die nodig zijn om
dit beroep uit te mogen oefenen (179), het leertraject dat hieraan vast zit en de aandacht voor
het welzijn van dieren, dat is gebleken uit vooronderzoek op de websitepagina‟s van de
valkerijen. Hierdoor worden er geen problemen verwacht bij de valkeniers.
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In dit onderzoek is er gekeken naar de eventuele overeenkomst met de huurder, de controle op
de overeenkomst met de huurder, de eventuele begeleiding op het evenement, de meldingen
bij de AID, de LID en de Sophia Vereeniging, de frequentie van verhuur per individueel dier,
de doelgroepen en hoe de huurders het gehele proces met de verhuurder ervaren.
1.2.2 Dataverzameling
Uit de tabel met alle bedrijven die gevonden zijn op het Internet, in de telefoongids en de
gouden gids, zijn alle bedrijven gehaald die dieren verhuren op evenementen en in een aparte
tabel gezet. Het gaat hier om de categorieën „bedrijven die uitsluitend dieren verhuren‟,
„evenementenbureaus‟, „circussen die dieren verhuren‟, „bedrijven die de dieren als modellen
gebruiken‟ en „overige bedrijven‟. Dit zijn in totaal 44 bedrijven.
Op de websitepagina‟s van deze bedrijven is gezocht naar eventuele overeenkomsten tussen
huurder en verhuurder, eventuele controle op de overeenkomst, eventuele begeleiding van het
dier/de dieren op het evenement en referenties.
Deze gegevens zijn in een document gezet. Om erachter te komen of er informatie miste, is er
een kruistabel gemaakt waarin afgekruist kon worden wanneer er informatie over een bepaald
onderwerp gevonden was, voor de kruistabel die gebruikt is, zie tabel 2. Op deze manier kon
er goed achterhaald worden welke informatie miste. Diepte-interviews zijn gebruikt om deze
informatie te achterhalen.
De frequentie van verhuur per individueel dier is tevens opgenomen in het diepte-interview.
Tabel 2 De tabel die gebruikt is bij het verzamelen van de gegevens voor welzijnswaarborging

Naam bedrijf

Bedrijf AH
Bedrijf B
Bedrijf A
Bedrijf J
Etc.

Overeenkomst

x

Controle op
overeenkomst

Begeleiding op het
evenement

x

x
x
x
x

Huurders

x

De benodigde informatie voor de aard en omvang van de meldingen bij de AID, LID en de
Sophia Vereeniging is getracht telefonisch en per mail te verkrijgen.
Om antwoord te krijgen op de vraag hoe de huurders de welzijnswaarborging ervaren is er
tevens gebruik gemaakt van diepte-interviews.
Voor de methode van de diepte-interviews van de verhuurders van dieren zie paragraaf 1.3,
voor de methode van de diepte-interviews van de huurders van dieren zie paragraaf 1.4.
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1.2.3 Dataverwerking en –analyse
Het document met alle bevindingen van de websitepagina‟s van de bedrijven is per onderwerp
omgezet in een tabel. Enkele van deze tabellen zijn gebruikt voor de resultaten, andere
tabellen zijn nog verwerkt in percentages in grafieken en diagrammen.
Voor de dataverwerking en –analyse van de diepte-interviews, zie paragraaf 1.3 en 1.4.
Met de informatie die verkregen is via de AID, de LID en de Sophia Vereeniging kan de
subvraag over de meldingen niet beantwoord worden.

1.3 Methode interviews verhuurders
De methode van de interviews met de verhuurders is opgesplitst in drie stappen: afbakening,
dataverzameling en dataverwerking en –analyse.
1.3.1 Afbakening
In verband met de tijd moest er een keuze gemaakt worden uit de te interviewen bedrijven. Er
is gekozen voor enkele bedrijven die het onderwerp uit diverse hoeken zouden belichten.
Voor de volgende bedrijven is gekozen:
 Bedrijf C: Dit bedrijf heeft een aantal dieren waarvan veel kleindieren, zoals kippen,
geiten en schapen maar ook een kerkuil om te verhuren. Naast evenementen verhuurd
hij de dieren ook ter educatie en voor vermaak in verzorgingstehuizen.
 Bedrijf G: Dit bedrijf is begonnen na een circuscarrière van de eigenaar van het bedrijf
en traint zijn dieren voordat er van verhuur sprake is.
 Bedrijf D: Dit bedrijf is op dit moment al redelijk groot maar is nog steeds als hobby
van de eigenaar bedoeld. Hij heeft een 40-tal ezels en enkele kamelen en wil in de
toekomst gaan uitbreiden naar minimaal 100 ezels.
 Bedrijf AH: Dit is een tourmanagement bureau en heeft geen eigen dieren. Zij
verhuren de dieren van bedrijf AI, waaronder een giraffe.
 Bedrijf F: Dit bedrijf heeft alleen ezels in bezit die zij verhuren voor, onder andere,
levende kerststallen.
1.3.2 Dataverzameling
Voordat de interviews plaats vonden is er een vragenlijst opgezet. Het ging hier voornamelijk
om open vragen. Tijdens het interview was voornamelijk één persoon aan het woord en de
andere persoon noteerde alles en hield bij of alle vragen behandeld waren. De interviews zijn
opgenomen op een voicerecorder om de dataverwerking en –analyse makkelijker te laten
verlopen. Om verkeerde interpretatie te voorkomen zijn de interviews nadat ze in Word zijn
uitgetypt naar de geïnterviewden via de e-mail toegestuurd zodat zij nog eventuele zaken aan
kunnen passen of kunnen toevoegen. Het interview is te vinden in bijlage 2.
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1.3.3 Dataverwerking en –analyse
De opnames zijn bewerkt met het programma Audacity (Audacity 1.2.6). De volgende stappen
zijn hierbij ondernomen:
1. De opname werd geopend met Audacity 1.2.6
2. De fragmenten die niet voor dit onderzoek van belang waren werden gewist
3. Relevante fragmenten werden per onderwerp gescheiden en opgeslagen in een
aparte digitale map
4. Deze fragmenten werden gelabeld (naam bedrijf, datum interview en het
onderwerp van het fragment)
5. Per onderwerp werd er een aparte map aangemaakt en de desbetreffende
fragmenten van de respondenten zijn in deze map geplaatst
6. Er werd een back-up gemaakt van de mappen om verlies te voorkomen
Nadat de mappen waren aangemaakt en er een back-up was gemaakt, werden de fragmenten
beluisterd en in Word omgezet. Per onderwerp werd er één document aangemaakt waarin de
antwoorden van alle geïnterviewde bedrijven verwerkt zijn.
Deze documenten werden gelabeld op onderwerp en opgeslagen in een aparte map. De
antwoorden zijn hierna opgenomen in een tabel waarna er naar verschillen en overeenkomsten
is gekeken. Dit is gekoppeld aan de onderzoeksvragen en omgezet in grafieken en relevante
tabellen.

1.4 Methode interviews huurders
De methode van de interviews met de huurders is opgesplitst in drie stappen: afbakening,
dataverzameling en dataverwerking en –analyse.
1.4.1 Afbakening
In verband met de tijd moest er een keuze gemaakt worden uit de te interviewen huurders van
de dieren. Er is gekozen voor een zo divers mogelijk scenario, het is echter niet mogelijk
geweest om meer huurders te interviewen dan de onderstaande vier. Voor de volgende
huurders is gekozen:






Huurder A: Deze gemeente heeft de grootste Kerstmarkt. Tot twee jaar geleden hadden ze
veelal kleindieren in de levende Kerststal. Hierna zijn ze begonnen met een levende
Kerststal van rendieren.
Huurder B: Deze dierenwinkel opende op 8 maart in 2008 zijn deuren. Eén van de
activiteiten voor de kinderen was het rijden op een kameel.
Huurder C: Dit evenementenbureau organiseert alles voor evenementen. Ook dieren zijn
hier te huren. Deze dieren hebben zij alleen niet zelf in bezit maar huren ook zij van een
bedrijf. Zij kunnen daarom gezien worden als verhuurder van dieren, maar ook als huurder
van dieren. Er is voor gekozen om dit van beide kanten te belichten en dit
evenementenbureau hier als huurder te zien.
Huurder D: In dit dorp wordt elk jaar een pinksterevenement waar ze dieren voor huren.
De afgelopen jaren hebben ze al olifanten en kamelen gehuurd. Dit jaar met Pinksteren,
mei 2009, hebben ze een zestal zeeleeuwen uit Frankrijk gehuurd.
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1.4.2 Dataverzameling
Zie paragraaf 1.2.2, de dataverzameling van de verhuurders is hetzelfde als die van de
huurders. Het interview is te vinden in bijlage 3.
1.4.3 Dataverwerking en -analyse
Zie paragraaf 1.2.3, de dataverwerking en –analyse van de verhuurders is hetzelfde als die van
de huurders.
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2. Resultaten aantal dieren en soorten per categorie
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de omvang van de dierverhuurbedrijven die
dieren te huur aanbieden voor amusement in Nederland. De methode die hiervoor gebruikt is,
is te vinden in hoofdstuk 1 Materiaal en methoden. De lijst met zoekwoorden die hiervoor
gebruikt is, samen met de datum van zoeken en tot en met welke pagina is gezocht, is te
vinden in bijlage 1.

2.1 Aantal dierverhuurbedrijven in Nederland
Tabel 3 laat de bedrijven zien per categorie in aantal en percentage van het totaal. Voor de
uitleg van de categorieën zie de lijst met gehanteerde begrippen voor dit onderzoek.
Voor het volledige overzicht waar de bedrijven met naam, adres, telefoonnummer, e-mail en
websitepagina vermeld staan, zie bijlage 4.
Tabel 3 Bedrijven per categorie in aantal en percentage van het totaal

Categorie

Aantal

Bedrijven die uitsluitend dieren verhuren
Evenementenbureaus
Circussen die dieren verhuren
Bedrijven die dieren verhuren voor educatie
Valkerijen
Bedrijven die alleen vissen verhuren
Bedrijven en particulieren die duiven
verhuren
Natuurbeheerbedrijven die tevens dieren
verhuren voor evenementen
Bedrijven die de dieren als modellen
gebruiken
Overige bedrijven
Totaal

9
21
10
14
24
7
107

Percentage van het
totaal
4%
10 %
5%
7%
12 %
3%
54 %

2

1%

2

1%

2
198

1%
≈100 %

In totaal zijn er 198 bedrijven gevonden gedurende dit onderzoek, dat plaats heeft gevonden
in de maanden februari tot en met juni 2009. De categorie „bedrijven en particulieren die
duiven verhuren‟ is met 107 de grootste categorie. De categorie die hierop volgt is de
categorie „valkerijen‟ met 24 bedrijven.
De categorie „evenementenbureaus‟ is met 21 bedrijven groter dan de categorie „bedrijven die
uitsluitend dieren verhuren‟ terwijl de „evenementenbureaus‟ de dieren inhuren bij de
„bedrijven die uitsluitend dieren verhuren‟.

2.2 Aantal diersoorten die te huur worden aangeboden in Nederland
De tabel op de volgende pagina (tabel 4) geeft weer welke diersoorten er binnen Nederland te
huur worden aangeboden. Daarnaast wordt er aangegeven hoeveel bedrijven deze soort
aanbieden. Voor een uitgebreide lijst om welke diersoorten en rassen het gaat zie bijlage 9.
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Tabel 4 Aantal diersoorten en aantal bedrijven die ze aanbieden

Categorie

Aantal soorten

Honden (Canis)
Gedomesticeerde katten (Felidae)
Wilde katten (Felidae)
Paardachtigen (Equidae)
Kameelachtigen (Camilidae)
Runderen (Bos)
Geiten (Capra)
Schapen (Ovis)
Knaagdieren (Rodentia)
Overige zoogdieren (Mammalia)
Vogels (Aves)
Roofvogels (Faliconiformes)
Reptielen (Reptilia)
Insecten (Insectia)
Spinnen (Araneae)
Overige geleedpotigen (Arthropoda)
Amfibieën (Amphibia)
Vissen (Pisces)
Slakken (Gastropoda)
Ringwormen (Annelida)
Totaal

1
1
5
3
5
2
2
1
5
11
19
57
6
9
1
3
3
13
1
1
149

Door aantal bedrijven
aangeboden
3
6
9
55
43
25
12
5
29
45
158
189
13
15
3
3
6
14
1
1
N.v.t.

In de bovenstaande tabel is te zien dat er onderscheid is gemaakt tussen een gedomesticeerde
kat en een wilde kat (bijvoorbeeld een tijger). Dit is gedaan zodat het duidelijk is dat ook dit
soort dieren verhuurd worden in Nederland. De vogels en de roofvogels zijn de meest
aangeboden dieren, ook zijn er van deze twee categorieën de meeste soorten gevonden in de
periode februari en maart 2009.
In de onderstaande tabel wordt de top 10 van de meest aangeboden dieren weergegeven. Hier
worden wel de diersoorten en rassen genoemd.
Tabel 5 Top tien meest aangeboden (onder)soorten / rassen / geslacht

(onder)soort / ras
1. Postduif
2. Ezel
3. Kameel
4. Konijn
5. Slechtvalk
6. Paard / pony + Cavia + Gans
7. Sakervalk + Os
+Woestijnbuizerd
8. Koe
9. Torenvalk
10. Varken + Bengaalse Oehoe

Door aantal bedrijven aangeboden
97
29
27
25
19
15
11
10
9
8
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Vijftien diersoorten staan in de top tien. Een drietal posities worden ingenomen door
meerdere (onder)soorten / rassen / geslacht. De postduif torent er echter hoog bovenuit. Deze
diersoort wordt maar liefst door 97 bedrijven aangeboden.

2.3 Resultaten aantal dieren en diersoorten per categorie
In tabel 6 is af te lezen hoeveel dieren er minimaal te huur worden aangeboden per categorie.
De categorie „vissenverhuur‟ is bij het aantal dieren per bedrijf niet meegenomen. Dit in
verband met het missen van de betreffende informatie. Tevens is per categorie het aantal
diersoorten dat zij ter verhuur aanbieden weergegeven.
Tabel 6 Aantal dieren, percentage van het totaal in aantal dieren en het aantal diersoorten per categorie

Categorie

Bedrijven die uitsluitend
dieren verhuren
Evenementenbureaus
Circussen die dieren verhuren
Bedrijven die dieren verhuren
voor educatie
Valkerijen
Bedrijven die alleen vissen
verhuren
Bedrijven en particulieren die
duiven verhuren
Natuurbeheerbedrijven die
tevens dieren verhuren voor
evenementen
Bedrijven die de dieren als
modellen gebruiken
Overige bedrijven
Totaal

Aantal
dieren
per
categorie

Percentage
van het totaal
aantal dieren
per categorie

241

12 %

Percentage van
het totaal
aantal soorten
per categorie
(149 soorten)
57
38 %

250
98
117

12 %
5%
6%

50
28
32

33 %
18 %
21 %

505

24 %

44
13

29 %
8 %

493

24 %

2

1 %

353

17 %

6

4 %

13

1%

8

5 %

13
2083

1%
≈ 100 %

11
N.v.t.

7 %
N.v.t.
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In totaal worden er in de periode februari tot en met april 2009 minimaal 2083 dieren te huur
aangeboden door de dierverhuurbedrijven in Nederland. De categorieën „valkerijen‟ een
„Bedrijven en particulieren die duiven verhuren‟ vertegenwoordigen samen bijna 50 % van
het totaal aantal dieren. De categorie „natuurbeheerbedrijven die tevens dieren verhuren voor
evenementen‟ neemt met een tweetal bedrijven 17 % van het totaal aantal dieren in beslag.
De categorie „bedrijven die uitsluitend dieren verhuren‟ biedt de meeste diersoorten aan in de
periode februari tot en met april 2009, gevolgd door de categorie „evenementenbureaus‟.
De categorie „Bedrijven en particulieren die duiven verhuren‟ heeft dan wel, samen met de
categorie „valkerijen‟, het grootste aandeel in aantal bedrijven maar biedt maar twee
diersoorten voor de verhuur aan.
In bijlage 5 is te zien bij welk bedrijf het aantal dieren exact is en bij welke bedrijven er een
absoluut minimum aan aantal dieren is weergegeven. Die getallen zijn gebruikt voor
bovenstaande tabel. In bijlage 6 is te zien hoe de verdeling gesteld is binnen de categorieën.
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3. Waarborgen van het dierenwelzijn binnen de sector
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de borging van het welzijn van de dieren door
de bedrijven. In dit hoofdstuk gaat het niet meer om de gehele sector, maar enkel om de
categorieën „bedrijven die uitsluiten dieren verhuren‟, „evenementenbureaus‟, „circussen‟,
„natuurbeheerbedrijven die tevens de dieren verhuren voor evenementen‟ en „overige
bedrijven‟. Dit is gedaan omdat deze bedrijven de dieren tevens verhuren voor evenementen
en daar is de hoofdvraag over de welzijnswaarborging in dit onderzoek op gebaseerd. Er zijn
vijf bedrijven geïnterviewd om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.

3.1 Overeenkomsten
Paragraaf 3.1 is onderverdeeld in twee subparagrafen: paragraaf 3.1.1 gaat in op de
overeenkomsten en de controle hierop door de bedrijven die geïnterviewd zijn in de periode
april en mei. Paragraaf 3.1.2 weergeeft de informatie die op de websitepagina‟s te vinden is
betreffende de overeenkomst en de controle hierop. In beide subparagrafen wordt tevens
weergegeven of er welzijnsaspecten in de overeenkomsten zijn opgenomen en zo ja, welke dit
dan zijn.
3.1.1 Overeenkomsten en controle door de geïnterviewde bedrijven
Drie van de vijf geïnterviewden gaf aan een overeenkomst te hanteren. In onderstaande tabel
is weergegeven welke aspecten er door deze bedrijven worden verwerkt in de
overeenkomsten.
Tabel 7 Aspecten in overeenkomsten

Bedrijf
Bedrijf G
Bedrijf C

Bedrijf D

Aspecten
Enkel en alleen om de datum en de prijzen van het gehuurde vast te leggen
Alle basisaspecten staan vast in de overeenkomst, ook wat betreft de dieren. Het ligt
aan het soort evenement welke zaken hierin vastgelegd worden, zij zorgen dat zij
voor verscheidende dingen ingedekt zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld het
terugtrekken als de locatie uiteindelijk toch niet blijkt te voldoen voor de dieren. Eén
van de basisaspecten is dat de huurders ervoor moeten zorgen dat de begeleiders van
de dieren vanuit het bedrijf gemakkelijk bij water kunnen komen om die dieren
voortdurend van water te kunnen voorzien. Een ander basisaspect is dat de dieren niet
door mensen gevoerd mogen worden, alleen in strikt overleg is dit eventueel
mogelijk.
De volgende aspecten zijn basisaspecten en komen terug in elk contract:
1. Er moet continu voor water gezorgd worden
2. Het huren van de dieren is altijd op risico van de huurder
3. Bij de kamelen mag het niet te druk zijn, dit bepalen de begeleiders
4. Rood-wit lint mag niet gebruikt worden in verband met mogelijke wind
5. Het evenement moet op een rustige locatie met weinig tot geen verkeer zijn
6. Na het uitladen van de dieren zullen de dieren eerst een tijd nodig hebben om
te acclimatiseren
Verder ligt het aan het soort evenement of aan de huurder welke aspecten er nog
meer in de overeenkomst komen te staan.

- 22 -

Huur een dier: klik hier!

Eén van de bedrijven die een overeenkomst gebruikt bij het verhuren van de dieren gebruikt
dit document niet voor welzijnsaspecten voor de dieren. De andere twee bedrijven doen dit
wel.
Alle geïnterviewde bedrijven gaven aan zelf aanwezig te zijn bij de dieren op het evenement.
De drie bedrijven die een overeenkomst hanteren controleren dan ook niet noodzakelijkerwijs
of de aspecten uit de overeenkomst nageleefd worden, aangezien zij er toch bij zijn. Zij gaven
aan het welzijn van de dieren op het evenement altijd goed in het oog te houden en
daadkrachtig op te treden als er problemen zich voordienen.
3.1.2 Overeenkomsten en controles door alle bedrijven, vermeld op de websitepagina’s
In deze subparagraaf gaat het om een eventuele vermelding van overeenkomsten en controles
door alle bedrijven op de websitepagina‟s. Het wil echter niet zeggen dat als er op een
websitepagina van een bedrijf geen overeenkomst of tekenen van een overeenkomst gevonden
is, dat ze ook geen overeenkomst hanteren. Het is uiteraard mogelijk dat de bedrijven dit te
weten geven bij telefonisch contact of contact via de e-mail. Het gaat hier alleen om de
informatie die de bedrijven op hun websitepagina weergeven. De websitepagina‟s van de
geïnterviewde bedrijven zijn hierin ook meegenomen.
Figuur 1 weergeeft de informatie gevonden op de websitepagina‟s van de bedrijven
betreffende het gebruik van overeenkomsten. Bij de bedrijven waar op de websitepagina een
vermelding van een overeenkomst is gevonden is er een tweedeling gemaakt: bedrijven die
een algemene overeenkomst hanteren, zonder welzijnsaspecten, en bedrijven die een
overeenkomst hanteren waar één of meerdere welzijnsaspecten in verwerkt zijn. Hierbij is
N=44.
Vermelding overeenkomst op websitepagina
N=44
14

12

12

Aantal

8
6

Uitsluitend dierenverhuur N=9

9

10
7
5

4

4
1

2

2

1

1

0 0

1

0

1

Evenementenbureaus

N=21

Circussen

N=10

Natuurbeheerbedrijven

N=2

Overige bedrijven

N=2

0

0
1
Geen

2
Algemeen

3
Met welzijnsaspecten

Figuur 1 Vermelding van overeenkomst op de websitepagina's van de bedrijven in aantallen
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Een grove meerderheid van de bedrijven uit de categorieën „bedrijven die uitsluitend dieren
verhuren‟ en „circussen‟ hanteert geen overeenkomst bij de verhuur van de dieren.
Op 12 van de 21 websitepagina‟s van de evenementenbureaus wordt vermeld dat er gebruik
gemaakt wordt van een overeenkomst.
Het bedrijf uit de categorie „bedrijven die uitsluitend dieren verhuren‟ dat een overeenkomst
gebruikt meldt ook enkele welzijnsaspecten in de overeenkomst.
Er is echter op enkel zes van de 44 websitepagina‟s van de bedrijven een overeenkomst
gevonden met één of enkele welzijnsaspecten erin verwerkt.
De categorie „overige bedrijven‟ blijft achter met geen enkele overeenkomst.
In tabel 7, op de volgende pagina, zijn de genoemde welzijnsaspecten die gehanteerd worden
in de overeenkomsten bij de verhuur van dieren weergegeven.
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Tabel 7 Genoemde welzijnsaspecten in de overeenkomsten

Genoemde welzijnsaspecten

Genoemd door:

“Het voeren van de dieren mag alleen in
overleg met de begeleiders.”

Bedrijf C
(categorie „uitsluitend dierenverhuur‟)

“Het benaderen van de dieren mag alleen in
overleg met de begeleiders.”
“Het voeren van de dieren mag alleen met het
door ons meegebrachte voer.”
“De opdrachtgever dient .... schriftelijk op de
hoogte te stellen bij optredens waarbij
levende dieren betrokken zijn indien er
andere dieren aanwezig zullen zijn.”
“Bij mogelijke dreigingen in welke vorm dan
ook, gevaar voor mensen en dieren, slechte of
gevaarlijke werk- en
omgevingsomstandigheden, geen
watervoorziening, geen rustplaats voor de
dieren, andere dieren die conflicten of
besmettingsgevaar opleveren, verbod van
vervoer van dieren van overheidswege, heeft
..... het recht om het optreden niet of
gedeeltelijk doorgang te laten vinden.”
“Met het oog op het welzijn van de dieren
kan een optreden alleen plaatsvinden als de
gevoelstemperatuur niet beneden de 18 °C
ligt.”
“Het aanraken van de dieren is op eigen
risico.”
“Welzijn van de dieren staat voorop.”
“Alle handelingen die het dier verricht, gaan
op basis van het natuurlijke gedrag, hier
wordt onder geen beding van afgeweken.”
“Wordt er niet gehandeld naar de
aanwijzingen van de begeleider, dan behoudt
de begeleider zich het recht voor om de
opdracht alsnog te annuleren.”
“Bij langdurige opdrachten worden pauzes
ingelast.”

Bedrijf C
Bedrijf C
Bedrijf J
(categorie „evenementenbureaus‟)

Bedrijf J

Bedrijf AC
(categorie „evenementenbureaus‟)

Bedrijf AC
Bedrijf AC
Bedrijf AC

Bedrijf AC

Bedrijf AC

Alle bovenstaande welzijnsaspecten zijn genoemd door een drietal bedrijven.
Bij de categorie „natuurbeheerbedrijven‟ is geen overeenkomst op de websitepagina van het
desbetreffende bedrijf gezet. Hierdoor zijn de welzijnsaspecten die in die overeenkomst staan
niet voorhandig en daarom mist hier de informatie betreffende de welzijnsaspecten van de
desbetreffende categorie in deze tabel.
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In figuur 1 was af te lezen dat op 20 websitepagina‟s informatie staat over het gebruik van een
overeenkomst. Enkel acht bedrijven geven op hun websitepagina aan dat ze de voorwaarden
die gehanteerd worden ook controleren door middel van begeleiding of controleurs.

3.2 Begeleiding
Paragraaf 3.2 is onderverdeeld in twee subparagrafen: paragraaf 3.2.1 gaat in op de
begeleiding op evenementen door de bedrijven die geïnterviewd zijn in de periode april en
mei. Paragraaf 3.2.2 weergeeft de informatie die op de websitepagina‟s te vinden is
betreffende de begeleiding op evenementen.
3.2.1 Begeleiding op evenementen door de geïnterviewde bedrijven
Tabel 8 laat zien op welke manier de dieren op het evenement komen; of de dieren naar het
evenement gebracht worden door het bedrijf en of het ook mogelijk is voor de huurders van
de dieren om de dieren op te halen bij het bedrijf.
Tabel 8 De manier waarop de dieren op het evenement komen

Geïnterviewden Wordt het dier/de dieren naar het
evenement gebracht door uw
bedrijf?
Bedrijf F
“Ja, ik wil altijd de locatie zien. Als
het mij niet bevalt, gaat het niet
door.”
Bedrijf AH
“Ja, altijd. Twee personen gaan
altijd mee.”
Bedrijf D
Bedrijf C

Bedrijf G

“Ja, ik verhuur de dieren alleen
maar met mij erbij.”
“De dieren worden altijd door ons
gebracht! Wij willen graag de
locatie zien, mocht het ons niet
bevallen, dan kunnen wij te allen
tijde weigeren (dat staat ook in het
contract).”
“Ja, altijd.”

Is er de mogelijkheid voor de
huurders om het dier/de dieren
bij uw bedrijf op te komen halen?
“Nee.”
“Nee.”
“Nee.”
“Nee.”

“Nee. De mensen vragen dit wel
maar ze mogen zelfs geen cavia
komen ophalen.”

Uit bovenstaande tabel blijkt dat alle geïnterviewden op dezelfde manier werken als het
aankomt op het vervoer van de dieren. Bij geen van de bedrijven is het mogelijk om de dieren
zelf op te halen, zij brengen ze allemaal standaard naar het evenement toe.
Tabel 9, op de volgende pagina, geeft weer of er begeleiding is bij het uit- en inladen van de
dieren op het evenement door het bedrijf zelf.
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Tabel 9 De begeleiding bij het uit- en inladen van de dieren op het evenement

Geïnterviewden Vindt er begeleiding plaats bij het
uitladen van het dier/de dieren?

Vindt er begeleiding plaats bij het
inladen van het dier/de dieren?

Bedrijf F

Ja, altijd.

Ja.

Bedrijf AH

Ja.

Dit ligt eraan.

Bedrijf D
Bedrijf C

Ja, dat doe ik zelf.
Ja, altijd.

Ja, dat doe ik zelf.
Ja, dit doen wij zelf.

Bedrijf G

Ja, dit doen wij zelf.

Ja, dit doen wij zelf.

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de geïnterviewde bedrijven allen aangeven
begeleiding te geven bij het uitladen van de dieren op het evenement dan wel zelf de dieren
uit te laden. Bedrijf AH gaf aan niet altijd begeleiding te geven bij het inladen van de dieren.
In de onderstaande tabel is te zien of er constante begeleiding plaatsvindt op het evenement.
Tabel 10 Begeleiding op het evenement

Geïnterviewden

Bedrijf F

Bedrijf AH

Bedrijf D
Bedrijf C

Bedrijf G

Vindt er constante begeleiding plaats bij
het dier/de dieren gedurende het hele
evenement?
“Dit ligt aan het soort evenement en wat er
van de ezels verwacht wordt. Als er ritjes op
gereden wordt is er wel begeleiding bij.
Staan ze alleen op een stal dan kunnen ze
ook prima alleen staan.”
“Ja. Bij de giraffe altijd, bij de kamelen is er
bij hoge uitzondering geen begeleiding van
het bedrijf aanwezig is. Dit is alleen bij
huurders het geval waarmee ze erg goed
bekend zijn.”
“Ja, ik ben er zelf altijd bij.”
“Ja, wij zijn er met drukke evenementen met
drie man. Er wordt ook gelet op de drukte.
Wanneer het druk is wordt de sluis dicht
gedaan en gaan er pas weer mensen in als er
mensen uit zijn.”
“Ja, altijd.”

Twee van de vijf bedrijven geven aan dat ze niet altijd constante \begeleiding verlenen op het
evenement, dit hangt van het soort evenement af en van de personen die de dieren huren.
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In tabel 11 is te zien of de begeleiders die meegaan naar het evenement een diergerelateerde
opleiding hebben gevolgd.
Tabel 11 De genoten opleiding van de begeleiders van de dieren

Geïnterviewden

Wat voor opleiding hebben de begeleiders van de dieren genoten?

Bedrijf F

“Wij zijn er zo ingerold. In het begin hebben wij hulp gehad van de
buurman, we moesten toch opeens omschakelen van het stadsleven
naar het „boeren‟ leven.”
“Geen diergerelateerde opleiding. De begeleiders zijn meestal de
directeur van het circus en zijn zoon en die zijn opgegroeid in deze
wereld.”
“Geen diergerelateerde opleiding.”

Bedrijf AH

Bedrijf D
Bedrijf C

“Geen diergerelateerde opleiding. Maar wel mensen met ervaring met
dieren.”

Bedrijf G

“Niet specifiek begeleiders die een diergerelateerde opleiding hebben
maar wel mensen met veel ervaring met dieren. Ik heb losse krachten
in „dienst‟, vrienden die meehelpen, mensen die ervaring met dieren
hebben. Met de kamelen gaan alleen mensen mee die ten minste
ervaring met paarden hebben.”

Alle bedrijven gaven aan dat geen van de begeleiders van de dieren een diergerelateerde
opleiding heeft genoten.
3.2.2 Vermelding van begeleiding op de websitepagina’s van de bedrijven
In deze subparagraaf gaat het om een eventuele vermelding van begeleiding op evenementen
door alle bedrijven op de websitepagina‟s. Het wil echter niet zeggen dat als er op een
websitepagina van een bedrijf niks vermeld staat over begeleiding dan wil dit nog niet zeggen
dat er geen begeleiding vanuit het bedrijf is op het evenement. Het is uiteraard mogelijk dat de
bedrijven dit te weten geven bij telefonisch contact of contact via de e-mail. Het gaat hier
alleen om de informatie die de bedrijven op hun websitepagina weergeven. De
websitepagina‟s van de geïnterviewde bedrijven zijn hierin ook meegenomen.
In figuur 2, op de volgende pagina, zijn de aantallen en percentages van het aantal
vermeldingen van begeleiding op de websitepagina‟s van de drie categorieën af te lezen.
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Begeleiding
N=44

13
19

Bij alle dieren
Bij sommige dieren
Bij geen van de dieren

12

Figuur 2 Aantal en percentage van de vermelding van begeleiding op 44 websitepagina’s

Op 19 van de 44 websitepagina‟s van de bedrijven staat niets vermeld over de eventuele
begeleiding bij de dieren op het evenement.

3.3 Aantal verhuringen van een individueel dier per jaar
Tabel 12 laat zien voor elke geïnterviewd bedrijf hoe vaak een individueel dier op het
betreffende bedrijf per jaar verhuurd wordt.
Tabel 12 Het aantal keer dat een individueel dier per jaar wordt verhuurd

Geïnterviewden

Hoe vaak wordt een individueel dier per
jaar verhuurd?

Bedrijf F

“Elke ezel wordt meer dan 100 keer per jaar
verhuurd. Dit klinkt erg veel, maar de ezels
zijn natuurlijk getraind voor de
wandeltochten. Daar komt bij dat het echte
werkezels zijn en in principe elke dag aan het
werk kunnen. Wij hanteren echter na een
tocht een dag rust. Dit hoeft niet, maar
gevoelsmatig werkt dat fijner.”
“De giraffe ongeveer vier keer per jaar, de
kamelen ongeveer zes keer per jaar.”
“Dat kan ik echt niet zeggen.”
“Dat weet ik niet.”
“Dat weet ik niet.”

Bedrijf AH
Bedrijf D
Bedrijf C
Bedrijf G
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Uit tabel 12, op de vorige pagina, is af te lezen dat drie van de vijf van de geïnterviewden niet
kan aangeven hoe vaak een individueel dier per jaar wordt verhuurd en dat de ezels van
bedrijf F meer dan 100 keer per jaar worden verhuurd.
Het concept van bedrijf F is echter anders dan bij de andere bedrijven; zij verhuren de ezels
tevens aan dagjesmensen die komen wandelen in het natuurgebied de Veluwe. De klanten
nemen de ezels mee op een wandeling en brengen de dieren na hun wandeltocht weer terug
bij het bedrijf. Tevens verhuurd bedrijf F de ezels voor evenementen.

3.4 Doelgroepen
Paragraaf 3.4 is gesplitst in twee subparagrafen. De eerste subparagraaf, 3.4.1, weergeeft de
doelgroepen die dieren huren bij de bedrijven die zijn geïnterviewd. Hierna volgt in
subparagraaf 3.4.2 een korte beschrijving van de gevonden doelgroepen op de
websitepagina‟s van de bedrijven, waarbij N=44.
3.4.1 Geïnterviewden
Om een beter inzicht te krijgen in welke doelgroepen er dieren huren bij de
dierverhuurbedrijven is deze vraag meegenomen in het interview met de
dierverhuurbedrijven. De antwoorden waren vooraf niet gecategoriseerd. Onderstaande
doelgroepen, particulieren, bedrijven en overheden, zijn door de bedrijven zelf aangegeven als
zijnde de doelgroepen die bij hen dieren huren.

Doelgroepen geïnterviewden
Aantal keer genoemd

6
5
5
4
4

Particulieren

3
2
2

Bedrijven
Overheden

1
0
1
Doelgroepen

Figuur 3 De doelgroepen die bij de verhuurbedrijven dieren huren

Zoals te zien in bovenstaande figuur zijn het voor het merendeel bedrijven en particulieren die
de dieren huren bij de dierverhuurbedrijven. Bij de doelgroepen werd er door de bedrijven
zelf nog uitleg gegeven door middel van soort particulieren, bedrijven en overheden: zo
worden dieren gehuurd door jonge gezinnen, ouderen, jongeren, studenten maar ook door
bedrijven zoals winkels en door overheden zoals gemeenten.
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Om een duidelijker beeld te scheppen waarvoor dieren ingehuurd worden is er tevens
gevraagd naar de soort evenementen en andere activiteiten waar dieren voor worden
ingehuurd.
Tabel 13 Soort evenementen waarvoor de dieren worden ingezets

Soort activiteit waarvoor dieren worden gehuurd
Bruiloften

Reclamedoeleinden

Filmdoeleinden

Openingen van
winkels

Personeelsfeesten

Kerstmarkten

Vertier op
kinderdagverblijven

Educatie op
scholen

Vertier in
verpleegtehuizen

Feestdagen

Missen van
kerken

Fotoshoots

Theater

Discotheken

Carnavalsoptochten

Beurzen

Braderieën

Themafeesten

Promotiedoeleinden

Andere feesten

Uit bovenstaande tabel kunnen tevens de doelgroepen bedrijven, particulieren en overheden
afgelezen worden. Bedrijf C was het enige bedrijf dat naast verhuur voor het amusement ook
zijn dieren verhuurd voor de educatie op scholen en vertier op kinderdagverblijven en
verpleegtehuizen.
3.4.2 Websitepagina’s
Op een viertal websitepagina‟s van de bedrijven staan referenties. Aan de hand van deze
referenties is gebleken dat ook bij hen dieren worden verhuurd aan bedrijven, particulieren en
overheden. Zie bijlage 8 voor de referenties van de bedrijven.

3.5 Aantal welzijnsmeldingen over dierenverhuur binnen Nederland
De Algemene Inspectie Dienst (AID), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID) en de Sophia Vereeniging zijn drie organisaties die dierenverwaarlozing dan wel –
mishandeling opsporen en bestraffen.
De Algemene Inspectie Dienst werkt in opdracht van het ministerie van LNV, de LID is een
onderdeel van de Dierenbescherming en de Sophia Vereeniging is een organisatie die op
zichzelf staat.
Wanneer mensen problemen hebben met de omgang van dieren, er dierenmishandeling
plaatsvindt, of het welzijn van de dieren in het geding is, dan kunnen mensen een melding
doen bij één van deze drie organisaties.
Er is met alle drie de organisaties telefonisch contact opgenomen. Uit het telefonisch contact
met de LID bleek dat het voor hen niet mogelijk was om deze specifieke meldingen terug te
zoeken. Dit in verband met hoe zij meldingen verwerken in het systeem dat zij gebruiken. Een
melding wordt niet opgeslagen onder „verhuur‟ maar onder de naam van het diersoort waar de
melding op gebaseerd is. Hierbij wordt niet vermeld of het gaat om een particulier die ezels
houdt of dat het een melding is die gaat over een ezel op een evenement of over een bedrijf
dat het dier verhuurd voor evenementen.
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Bij de LID komen echter weinig meldingen binnen betreffende dieren op evenementen werd
gezegd maar informatie over deze meldingen kunnen niet achterhaald worden.
Bij de Sophia Vereeniging komen alleen telefoontjes binnen over de verhuur van dieren die
niet gegrond zijn. Volgens een medewerker van de Sophia Vereeniging komt het vaak voor
dat personen een bekende willen lastigvallen door middel van een melding over bijvoorbeeld
het welzijn van de dieren van de eigenaar terwijl er uiteindelijk niks aan de hand blijkt de zijn.
Zij krijgen echter nooit een echte melding over het dierenverhuur binnen.
De AID was niet in staat om een reactie te geven op de vragen voor dit onderzoek.
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4. Resultaten van het proces van het huren volgens de huurder
Het is belangrijk om het huren van dieren vanuit alle punten te bekijken. Zo zal een
verhuurder misschien niet snel, of zelfs helemaal niet toegeven dat hij zijn dieren slecht
behandeld. Om achter die knelpunten te komen zijn er ook enkele huurders van dieren
geïnterviewd. Binnen dit onderzoek zijn er vier huurders geïnterviewd. Eén van deze huurders
was iemand van een evenementenbureau, het gaat hier om huurder D. In dit hoofdstuk worden
de resultaten van deze interviews behandeld.

4.1 Overeenkomsten
Tijdens de interviews is er gevraagd of de huurders een overeenkomst moesten ondertekenen.
Hier kwam uit dat drie van de vier geïnterviewden dit wel moesten ondertekenen. Uitleg van
de geïnterviewden zijn te lezen in onderstaande tabel.
Tabel 14 Uitleg van de huurders over de overeenkomsten

Huurder
Huurder A

Uitleg over de overeenkomsten
“Er hoefde vanuit het verhuurbedrijf geen
overeenkomst ondertekend worden. Wij hebben zelf
een overeenkomst gemaakt zodat alle afspraken
duidelijk op papier stonden.”

Huurder B

“Wij moesten een overeenkomst ondertekenen
waarin stond vermeld dat wij voor de
watervoorziening moesten zorgen, maar ook dat de
kameel maar een beperkte tijd gebruikt mocht
worden. Ook stond er in wanneer er pauzes ingelast
werden voor het dier.”

Huurder C

“Wij moeten altijd een overeenkomst ondertekenden
waar een aantal voorwaarden in staan. Er staat niet
altijd in vermeld dat er altijd begeleiding meegaat, dit
stellen wij zelf als voorwaarde.”

Huurder D

“Wij huren van twee verschillende
dierverhuurbedrijven. Bij beide bedrijven moet er een
overeenkomst ondertekend worden.”

Tijdens de interviews werd duidelijk dat er vooral veel mondelinge afspraken werden
gemaakt. Zo wordt er van tevoren goed met het bedrijf gecommuniceerd hoe alles moet
verlopen en hoe bijvoorbeeld de stal eruit moet komen te zien.
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4.2. Begeleiding
Deze paragraaf gaat in op de resultaten of er begeleiding is bij de dieren. Dit gaat om
verschillende aspecten; begeleiding op het evenement, of de huurders begeleiding verwachtte,
wat er gebeurt met de dieren bij meerdaagse evenementen etc.
4.2.1 Verwachtte begeleiding en vervoer
Er is de huurders gevraagd of zij begeleiding verwachtten vanuit het bedrijf waar zij dieren
van huurden. Daarnaast is er gevraagd wat de mogelijkheden waren wat betreft het vervoer
van de dieren naar het evenement. De resultaten hiervan zijn te zien in tabel 29.
Tabel 15 De verwachtte begeleiding en vervoer

Geïnterviewden

Huurder A
Huurder B
Huurder C
Huurder D

Verwachtte u
begeleiding voordat
u contact had met
het bedrijf?
“Ja.”
“Ja.”
“Ja, dit was ook onze
eigen voorwaarde.”
“Ja.”

Wordt het dier/de
dieren naar het
evenement gebracht?

Is er de mogelijkheid
om het dier/de dieren
op te komen halen?

“Ja.”
“Ja.”
“Ja.”

“Niet naar gevraagd.”
“Weet ik niet.”
“Nee.”

“Ja.”

“Nee.”

Uit de bovenstaande tabel is af te lezen dat alle geïnterviewden begeleiding verwachtte en dat
de dieren gebracht werden naar het evenement. Bij twee antwoorden was het niet duidelijk of
het mogelijk was de dieren zelf op te halen. Zij hadden er niet naar gevraagd, omdat zij er al
vanuit gingen dat de dieren gebracht zouden worden.
4.2.2 Begeleiding bij het uit- en inladen van de dieren
In tabel 16 is te vinden of er begeleiding aanwezig was bij het uit- en inladen van de dieren.
Ook is in deze tabel te zien of er gedurende het evenement de hele tijd begeleiding was bij de
dieren.
Tabel 16 De begeleiding bij het uit- en inladen van de dieren op het evenement

Geïnterviewden

Huurder A
Huurder B
Huurder C
Huurder D

Vond er
begeleiding plaats
bij het uitladen van
het dier/de dieren?
“Ja.”
“Ja.”
“Ja.”
“Ja.”

Vond er begeleiding
plaats bij het inladen
van het dier/de dieren?

Was er gedurende
het evenement de
hele tijd begeleiding?

“Ja.”
“Ja.”
“Ja.”
“Ja.”

“Ja.”
“Ja.”
“Ja.”
“Ja.”

Hieruit wordt duidelijk dat bij alle huurders de dieren door het bedrijf zijn uit- en ingeladen.
De geïnterviewden gaven aan dat zij dit ook verwachtte van het bedrijf. Ook gaven alle
geïnterviewden aan dat gedurende het evenement de hele tijd begeleiding aanwezig was.
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4.2.3 Meerdaagse evenementen
Tijdens het interview werd ook gevraagd wat er met de dieren gebeurde wanneer het
evenement meerdere dagen duurde. Bij twee van de vier ondervraagden verbleven de dieren
meerdere dagen op het evenement. In onderstaande tabel staat de uitleg van de twee huurders
waarbij de dieren meerdere dagen op het evenement bleven staan.
Tabel 17 Uitleg over begeleiding van de huurders bij meerdaagse evenementen

Huurder
Huurder A

Uitleg meerdaagse evenementen
“Er kwam altijd twee man begeleiding mee.
Ze zorgden ervoor dat er altijd iemand bij de
dieren bleef. De dieren bleven ‟s avonds en
‟s nachts op locatie staan. De begeleiders
bleven bij de dieren, ze sliepen in de stal.”

Huurder B

“De dieren blijven niet altijd langer dan een
dag. Wanneer dit wel het geval is blijven de
begeleiders op het evenement. Zij hebben
een camper mee waar zij in slapen.”

Bij de huurders bij wie de dieren meerdere dagen op het evenement bleven staan was er ook
begeleiding aanwezig buiten de openingstijden van het evenement volgens bovenstaande
tabel.
4.2.4 Positieve en negatieve kanten begeleiding
In tabel 18 zijn de antwoorden te vinden wat de huurders positief en negatief vonden aan de
begeleiding. Bij huurder D was de vraag niet van toepassing, dit doordat hij de dieren inhuurt
voor andere mensen. Huurder D werkt namelijk voor een evenementenbureau. Hier kunnen
mensen dieren huren voor hun evenement en het evenementenbureau huurt op zijn beurt weer
dieren in bij een ander bedrijf.
Tabel 18 Positieve en negatieve kanten van de begeleiding

Geïnterviewden

Wat was er positief aan de
begeleiding?

Wat was er negatief aan de
begeleiding?

Huurder A

“Dat ze de hele tijd bij de dieren
bleven.”
“Het verliep allemaal erg
soepel.”
“De dieren werden goed
behandeld.”
N.v.t.

“Dat ik niks weet over de dieren, je
moet hen op hun woord geloven.”
Geen negatieve punten.

Huurder B
Huurder C
Huurder D
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Er zijn vrijwel geen negatieve punten gegeven door de huurders, zij waren heel tevreden over
de begeleiding die aanwezig was. Ook hebben de huurders het gevoel dat de dieren goed
behandeld en verzorgd werden.

4.3 Welzijn van de dieren
Tijdens het interview is ook het welzijn van de dieren aan bod gekomen. In tabel 19 zijn
hiervan de resultaten te vinden.
Tabel 19 Het welzijn van de dieren op het evenement

Geïnterviewden

Was er
beschikking
over water en
voer?

Oogde het dier /
de dieren gezond?

Huurder A
Huurder B
Huurder C
Huurder D

“Ja.”
“Ja.”
“Ja.”
N.v.t.

“Ja.”
“Ja.”
“Ja.”
N.v.t.

Was er gedurende
het evenement de
hele tijd begeleiding
aanwezig?
“Ja.”
“Ja.”
“Ja.”
“Ja.”

Waren er
rustmomenten
voor het dier?
“Ja.”
“Ja.”
“Ja en nee.”
N.v.t.

In de bovenstaande tabel zijn er drie vragen van huurder D niet van toepassing. Zoals in
hoofdstuk 5.2.4 is uitgelegd is dit een evenementenbureau die dus niet aanwezig is op locatie.
Zodoende was het niet mogelijk voor huurder D om deze vragen te beantwoorden.
De geïnterviewden gaven aan dat er gedurende hele dag begeleiding bij de dieren aanwezig
was. Veelal moesten de huurders voor de watervoorziening zorgen, of zij moesten ervoor
zorgen dat er dichtbij een plaats was waar water opgehaald kon worden. Het voer werd door
het bedrijf meegenomen, alleen huurder A moest voor de stro- en hooivoorziening zorgen. De
speciale brokken die de dieren kregen werden door het bedrijf meegenomen.
De rustmomenten werden op verschillende manieren geregeld. Deze worden in de tabel op de
volgende pagina per huurder uitgelegd.
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Tabel 20 Uitleg over de rustmomenten van de ingehuurde dieren

Huurder
Huurder A

Huurder B

Huurder C

Uitleg rustmomenten
“In principe waren er geen rustmomenten
ingepland voor de dieren. De kerststal was
alleen zo ingericht dat de dieren zelf konden
beslissen of ze binnen of buiten wilden staan.
Het was voor de bezoekers niet mogelijk om
de stal in te gaan, zij mochten alleen van
buiten het hek contact met de dieren hebben.
De dieren hadden dus op elke moment van de
dag de mogelijkheid om rust op te zoeken.
Het water en de brokken lagen ook in de stal,
zodat de dieren ongestoord konden eten en
drinken.”
“Voor de kameel werden er een aantal
rustpauzes ingericht. Tijdens de pauzes was
het mogelijk voor het dier om te eten en te
drinken. Dit kon namelijk niet tijdens de
activiteit in verband met de ritjes die werden
gereden op de kameel. Tussen de ritjes door
was het altijd mogelijk voor de kameel om
even te drinken.”
“Wij hebben verschillende diersoorten
gehuurd de afgelopen jaren. Per diersoort
werd dit weer anders geregeld. In principe
zijn de dieren geen aaiobjecten. Zo was het
bijvoorbeeld bij de krokodillen niet mogelijk
om deze te aaien, er was dan ook een stuk
afgezet.”

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de dieren momenten kregen om uit te rusten. Bij de dieren
die gehuurd zijn door huurder C was het niet mogelijk om ze te aaien maar de dieren konden
zich niet terugtrekken uit het zicht van de bezoekers.
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5. Discussie
De doelstellingen voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn het krijgen van inzicht in de aard
en de omvang van de dierverhuurbedrijven binnen Nederland en het krijgen van inzicht in de
manier waarop bedrijven die dieren verhuren het welzijn van de dieren waarborgen. Het is een
onbekend terrein en het is ook niet duidelijk of hier welzijnsproblemen in voorkomen. Om te
kijken of hier daadwerkelijk problemen in voorkomen is het belangrijk om inzicht te krijgen
in de omvang van dierverhuurbedrijven en welzijnsproblemen. Bij dit onderzoek zijn er
verschillende resultaten gevonden. In dit hoofdstuk zullen deze bekeken en met elkaar
vergeleken worden.

5.1 Aantal bedrijven in de dierverhuursector
Om goed inzicht te krijgen in de dierverhuurbedrijven binnen Nederland is het belangrijk om
te weten hoeveel bedrijven dieren verhuren. Er zijn hierbij enkele kanttekeningen te melden
en vergelijkingen met een onderzoek uit 1998 (Bloemhof en Droogsma, 1998).
5.1.1 Zoekperiode
Er is gezocht naar bedrijven in de maanden februari en maart 2009. Hierbij zijn tevens de
advertenties meegenomen op adverteersites. Het kan zijn dat er in een andere periode van
zoeken meer of minder advertenties op adverteersites te vinden zouden zijn. Dit in verband
met de feestdagen, zoals Kerst (denk aan levende kerststallen), en de seizoenen (meer
evenementen in de zomer). Ook zullen er steeds nieuwe bedrijven bijkomen, maar er zullen
ook bedrijven stoppen met het verhuren van dieren.
5.1.2 Bedrijf versus particulier in de duivenverhuursector
Bij het zoeken naar bedrijven werd al snel duidelijk dat er veel aanbieders duiven verhuren
(meer dan de helft van de bedrijven). Het bleek dat dit grotendeels particulieren zijn die als
bijverdienste hun duiven verhuren. Particulieren die duiven houden voor hun hobby en als
extra zakcentje de duiven verhuren zijn niet verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van
Koophandel. Als zij de duiven echter speciaal en alleen houden voor de verhuur is het een
bedrijfsmatige activiteit en behoren ze zich in te schrijven als bedrijf. (Kamer van
Koophandel) Doordat ongeveer de helft van de verhuur van duiven uit particulieren bestaat
zijn deze wel meegenomen in dit onderzoek als bedrijf.
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5.1.3 Verschil onderzoek 1998 en onderzoek nu
In 1998 is er een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid bedrijven in Nederland die dieren
verhuren (Bloemhof en Droogsma, 1998). Gedurende dit onderzoek zijn er vijf
dierverhuurbedrijven gevonden in Nederland. Anno 2009 zijn er 198 gevonden. Voor het
onderzoek in 1998 is er gebruik gemaakt van het internet maar zal nog niet elk bedrijf al een
eigen websitepagina gehad hebben. Tevens hebben zij gebruik gemaakt van de Gouden Gids
en Scoot (mogelijk een websitepagina waar bedrijven zich bij hebben aangemeld).
Hiernaast hebben zij een 16-tal bedrijven en instanties benaderd om dierverhuurbedrijven op
te sporen waarvan enkel Stichting Pantera hen verder heeft kunnen helpen. De methode die zij
gehanteerd hebben is verschillend van de methode die voor dit onderzoek gehanteerd is.
In onderstaande tabel zijn de verschillen in gevonden bedrijven tussen het onderzoek uit 1998
en dit onderzoek weergegeven.
Tabel 21 De uitkomsten uit het onderzoek van 1998 en dit onderzoek vergeleken

Onderzoek
1998
Soort bedrijf
Aantal
Dierverhuurbedrijven 5
Evenementenbureaus 4
Circussen
Educatieve bedrijven Valkerijen
Vissenverhuur
Duivenverhuur
Natuurbeheer
Modellenbureaus
Overig
Totaal
9

Onderzoek
2009
Aantal
9
21
10
14
24
7
107
2
2
2
198

Bij de gevonden dierverhuurbedrijven uit het onderzoek in 1998 komt enkel één bedrijf
overeen met de gevonden dierverhuurbedrijven uit dit onderzoek en dat is dierverhuurbedrijf
„de Ark‟. Bij de evenementenbureaus is geen enkel gevonden bedrijf hetzelfde. (Bloemhof en
Droogsma, 1998)
5.1.4 De categorie ‘evenementenbureaus’
De evenementenbureaus beslaan 11% van het totaal aantal bedrijven dat dieren verhuren.
Deze bureaus hebben zelf geen dieren in bezit maar huren deze weer in via de categorie
„bedrijven die uitsluitend dieren verhuren‟. Volgens enkele bedrijven die uitsluitend dieren
verhuren worden ze met grote regelmaat ingehuurd door evenementenbureaus (Interview
bedrijf AH, C en G).
Deze categorie, de evenementenbureaus, is toch meegenomen in het aantal bedrijven om aan
te tonen hoeveel bedrijven zich in Nederland bezig houden met dit onderwerp. Ook zijn ze
meegenomen in het aantal diersoorten dat te huur wordt aangeboden in verband met de
vermelding van mogelijk andere diersoorten op de websitepagina‟s van de
evenementenbureaus. Van deze categorie zijn naast de diersoorten ook het totale aantal dieren
meegenomen in het onderzoek.
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5.2 Aantal diersoorten en dieren
Het aantal diersoorten en het aantal dieren dat in de dierverhuursector te huur wordt
aangeboden is onderzocht gedurende de maanden februari tot en met april. Onderstaand
enkele discussiepunten over dit gedeelte van het onderzoek:
5.2.1 Aantal diersoorten in de dierverhuursector
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er 150 diersoorten worden aangeboden in
Nederland, in de periode van maart en februari 2009. Dit is echter een minimum omdat op
veel websitepagina‟s van de bedrijven geen volledige beschrijving te vinden was over het
aantal diersoorten dat zij in bezit hebben.
Het was moeilijk om aan te geven welke ondersoorten / rassen verhuurd worden. Op de ene
website staat vermeld dat ze kippen verhuren terwijl er op een andere website de rassen
vermeld zijn. Hierdoor zijn niet alle soorten en rassen van de dieren in kaart gebracht maar
zijn toch meegenomen in de tabel door middel van een nummer zonder dat er een soort achter
vermeld is. Dit kan met zich meebrengen dat er bijvoorbeeld bij de orde schildpadden
meerdere soorten worden aangeboden terwijl er maar één soort (onbenoemd) is meegenomen.
5.2.2 Aantal dieren in de dierverhuursector
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er minimaal 2083 dieren te huur worden
aangeboden in Nederland in de periode maart en februari 2009. Dit aantal is exclusief vissen,
aangezien hier totaal geen aantallen over te vinden was. Tevens zijn er enkele bedrijven
buiten beschouwing gelaten omdat er op de websitepagina geen vermelding te vinden was
over het aantal dieren dat zij in bezit hebben en er geen diersoorten genoemd werden. De
gebruikte methode kon dus niet toegepast worden op deze bedrijven.
Er zijn een aantal diepte-interviews gehouden waardoor er bij die bedrijven wel een goed
aantal is qua aantal dieren dat zij in bezit hebben. Zo is er uit een diepte-interview met een
bedrijf gekomen dat zij 78 dieren houden. Het is ook heel goed mogelijk dat een bedrijf meer
dieren in zijn bezit heeft dan vermeld in dit onderzoek. Zo is er bij één bedrijf bij
deskresearch eruit gekomen dat dit bedrijf minimaal 19 dieren heeft. Er is bij de diepteinterviews, van mensen die dit bedrijf kennen, uitgekomen dat dit bedrijf 1000 dieren zou
moeten hebben. Dit aantal ligt dus veel hoger. Uit deze resultaten lijkt het dat het eerst
genoemde bedrijf met 78 dieren het grootste bedrijf in zijn categorie is, terwijl het andere
bedrijf veel groter lijkt te zijn. Aangezien hier niets over terug te vinden is kan daar geen
uitspraak over gedaan worden.

5.3 Afgenomen interviews
Er zijn bij zowel de huurders al verhuurders diepte-interviews afgenomen. Dit is gedaan zodat
er een beter beeld geschetst kon worden over de dierenverhuur. Er is voor gekozen om ook
een aantal huurders te interviewen, zodat er een beter beeld geschetst kan worden van het
welzijn van de dieren.
5.3.1 Aantal interviews
Er zijn in totaal negen interviews gehouden, dit zijn er niet veel als er gekeken wordt naar het
totale aantal bedrijven, namelijk 198 bedrijven. De reden hiervoor is, dat er veel onbegrip
kwam vanuit de sector over dit onderzoek.
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Er is niet met alle 198 bedrijven contact opgenomen, maar met de bedrijven waar contact mee
is opgenomen gaven sommigen aan hier geen tijd voor te hebben. Anderen gaven aan hier niet
aan mee te willen werken.
De evenementenbureaus, de categorie die zelf geen dieren in bezit heeft maar deze huren via
de categorie „uitsluitend dierenverhuur‟, zijn benaderd zowel als verhuurder als huurder van
de dieren. Voor dit onderzoek was deze categorie van belang omdat zij een redelijk groot
aandeel hebben in deze sector en behoren te weten hoe de huur en verhuur van de dieren in
elkaar steekt. Het gros van de evenementenbureaus verwees voor een interview uit het
oogpunt van verhuurder van de dieren door naar de bedrijven die wel eigen dieren in bezit
hebben, van de bedrijven waar zij hun dieren weer van huurden. Uit het oogpunt van huurder
van de dieren verwezen ze door naar de eigen klanten. Zij konden niet overtuigd worden hoe
belangrijk zij voor het onderzoek waren. Met als gevolg dat er enkel één evenementenbureau
is geïnterviewd.
Door enkele huurders die veel dieren dan wel opmerkelijke dieren hadden gehuurd
(Crazyland), zoals katachtige, werd verteld dat zij de dieren helemaal niet gehuurd hebben
terwijl dit volgens krantenartikelen wel het geval is. Er kan gezegd worden dat daar waar
publiciteit is geweest men geen behoefte dan wel angst heeft om hier open voor uit te komen.
Een voorbeeld hiervan is het telefonisch contact dat is geweest met een organisator van een
groot dancefeest (Crazyland). Volgens een krantenartikel van het Noord Hollands Dagblad
zouden er op dat dancefeest gebruik gemaakt worden van leeuwen, tijgers en krokodillen (6).
Dit zou volgens de journalist op de website van het dancefeest hebben gestaan en er zijn zelfs
Kamervragen over gesteld door Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren (Ouwehand 18
maart 2008). Volgens de organisator van dit dancefeest was dit absoluut niet het geval en gaf
meerdere keren aan geen dieren te hebben gebruikt bij de dancefeesten (telefonisch contact
Crazyland).
Naast deze punten kwam ook tijdsgebrek aan orde. Uiteraard is het beter om veel bedrijven en
huurders te interviewen, maar doordat het onderzoek binnen 20 weken geheel afgerond moet
zijn was het niet mogelijk veel meer bedrijven en huurders te interviewen.

5.4 Waarborging van dierenwelzijn
Tijdens het onderzoek is er ook gekeken naar enkele punten van het waarborgen van het
welzijn van de dieren door de bedrijven.
5.4.1 Overeenkomsten
Enkel twee van de geïnterviewde bedrijven gaf aan een overeenkomst te gebruiken waarin
enkele welzijnsaspecten in worden gezet (Interview bedrijf C en D). Bij beide bedrijven
variëren de aspecten van de overeenkomst, afhankelijk van het soort evenement waar de
dieren voor verhuurd worden. Er zijn dus erg weinig bedrijven die ten eerste een
overeenkomst gebruiken en ten tweede enkele welzijnsaspecten erin verwerken en geen vaste
basisaspecten met betrekking tot het welzijn van de dieren zijn vastgelegd in de
overeenkomsten. Dit kan betekenen dat het welzijn van de dieren niet gegarandeerd is en dat
het welzijn aangetast kan worden.
Veel beter zou zijn om voor de betreffende bedrijven een overeenkomst te verplichten en
enkele standaard voorwaarden wat betreft het welzijn van de dieren erin te zetten.
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5.4.2 Begeleiding bij de dieren op evenementen
De begeleiding is onderverdeeld in de genoten opleiding van de begeleiding en de gevonden
informatie over begeleiding op de websitepagina‟s van de bedrijven.
Genoten opleiding van de begeleiding
Van de vijf bedrijven die geïnterviewd zijn is er geen enkel bedrijf waarvan de begeleiders
een diergerelateerde opleiding voltooid hebben. Wel gaven drie van de vijf bedrijven aan dat
er alleen mensen mee gaan die ervaring met dieren hebben. Als een dergelijk persoon als
begeleider meegaat, kunnen er gevaarlijke situaties voor de dieren ontstaan. Een begeleider
zonder diergerelateerde opleiding weet misschien niet hoe een bepaald diersoort gehanteerd
dient te worden of weet niet wanneer het welzijn van de dieren in het geding is.
Want de vraag hier is natuurlijk wanneer iemand ervaring heeft met dieren. Kortom, het
welzijn van de dieren kan aangetast worden als de dieren begeleidt worden door een
onervaren persoon zonder de nodige kennis over de dieren.
Gevonden informatie over begeleiding op de websitepagina’s van de bedrijven
Bij een groot percentage van de bedrijven staat betreffende de begeleiding bij het huren van
de dieren geen informatie over de begeleiding of er staan bij enkele „attracties‟ met dieren dat
er begeleiding bij aanwezig is. Er kan niet zomaar vanuit gegaan worden dat als bij sommige
„attracties‟ begeleiding bij staat vermeld dat dit bij alle „attracties‟ zo is. Er kan echter ook
niet gezegd worden dat er dan geen begeleiding bij aanwezig is. Dit geldt overigens ook voor
de informatie over overeenkomsten op de websitepagina‟s van de bedrijven.
Het wil dus niet zeggen dat een bedrijf geen overeenkomst hanteert dan wel geen begeleiding
levert als dit niet staat aangegeven op de websitepagina van dit bedrijf.
5.4.3 Meldingen bij de LID, AID en de Sophia Vereeniging
Het aantal meldingen dat jaarlijks binnenkomst bij de LID en de Sophia Vereeniging kon niet
worden achterhaald door de meldpunten. Hoe de wijze van registratie van meldingen bij de
AID loopt is niet bekend.
5.4.4 Aantal keer dat een individueel dier per jaar verhuurd wordt
Drie van de geïnterviewde bedrijven konden niet aangeven hoe vaak de dieren die zij in bezit
hebben worden verhuurd. Het kan zijn dat zij dit niet bijhouden maar het kan ook zijn dat zij
dit niet wilden aangeven omdat zij dachten hier problemen mee te kunnen krijgen.
Wanneer er niet goed wordt bijgehouden hoe vaak een dier verhuurd wordt, kan dit betekenen
dat een dier te vaak wordt verhuurd en dat het welzijn van de dieren in het geding komt door
bijvoorbeeld stressvolle situaties als gevolg van het transport en de nieuwe en /of drukke
omgeving.
5.4.5 De doelgroepen die dieren huren en grenzen
Voor verscheidene activiteiten worden er dieren gehuurd door verschillende doelgroepen. Er
werd aangegeven door één van de bedrijven dat er wel eens met discotheken werd
samengewerkt. De grote vraag hier is of het welzijn van de dieren hierbij niet flink aangetast
wordt door de omgeving, het (dronken) publiek en de harde muziek.
Op een websitepagina van één van de bedrijven staat vermeld dat er een bak van 3 x 5 meter
besteld kan worden waar krokodillen in lopen (112).
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De bezoekers moeten dan eerst door de krokodillenbak lopen alvorens zij het feest dan wel
evenement kunnen betreden. Ontvangst van de bezoekers kan ook door middel van een
welkomstcomité en twee loslopende krokodillen. Er is wel een begeleider bij aanwezig, een
zogeheten „Crocodileman‟, maar dat is dan ook alles. (112) Een ander voorbeeld is dat er een
aantal studenten een kameel hadden ingehuurd.
De bedoeling van de kameel was dat deze een rondje door de sociëteit zou lopen. Volgens de
verhuurder was het allemaal netjes geregeld. (Interview bedrijf D) Alleen het dier zit wel in
een drukke krappe omgeving met veel lawaai. Het welzijn van mens en dier kan hier geschaad
worden en de vraag is dan ook waar de grenzen van het verhuren van dieren ligt.
Uit de interviews met huurders en verhuurders is tevens gebleken dat er niet altijd een
vergunning nodig is voor het gebruik van dieren op evenementen. Dit betekent dat overheden
niet voldoende toezicht hebben op de gecreëerde situatie voor de dieren op een evenement.
5.4.6 Het proces volgens de huurder
De huurders hebben weinig tot geen problemen ondervonden wat betreft het huren van dieren.
Zij waren erg tevreden hoe het allemaal is gelopen. Ook hadden de huurders het idee dat de
dieren goed verzorgd en behandeld werden. Er werd echter wel bijgezegd dat zijzelf niet zo
heel veel verstand van dieren hebben, zoals ook in hoofdstuk 5.3.2 wordt uitgelegd. Hierdoor
kan het welzijn van de dieren alsnog aangetast zijn dan wel worden. Het is namelijk mogelijk
dat zij de welzijnsproblemen niet herkennen en er te snel vanuit gaan dat het bedrijf „het
allemaal wel zal weten‟.
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6. Conclusie
Dierverhuurbedrijven in Nederland zijn er volop. Er verdwijnen bedrijven en er komen
nieuwe bij doordat het aanbodstructuur op internet verandert. Binnen dit onderzoek is er
gekeken naar de hoeveelheid bedrijven die dieren verhuren in de periode februari en maart
2009.
De omvang van het aanbod zoals gevonden is in dit onderzoek ziet er als volgt uit:
 Het totale aantal bedrijven in de periode februari tot en met april 2009 die dieren
verhuren ligt op 198.
 Het aantal diersoorten dat in de periode februari tot en met april 2009 te huur wordt
aangeboden ligt op 150.
 Het aantal dieren dat in de periode februari tot en met april 2009 te huur werden
aangeboden ligt op 2083. Dit is echter een absoluut minimum.
Hetgeen de bedrijven doen aan welzijnswaarborging:
 Drie van de geïnterviewde bedrijven stelt een overeenkomst op, op de websitepagina‟s
van de bedrijven geldt dit voor 40%. Bij enkel twee van de geïnterviewde bedrijven
die een overeenkomst hanteren wordt gebruikt gemaakt van welzijnsaspecten
betreffende de dieren in de overeenkomst. Op 12,5% van de websitepagina‟s van de
bedrijven staat vermeld dat ze welzijnsaspecten betreffende de dieren in hun
overeenkomst hebben staan.
 Alle geïnterviewde bedrijven gaven aan niet te spreken van het woord „controle‟ op de
overeenkomst. Zij gaven aan te allen tijde aanwezig te zijn bij de dieren op locatie en
het welzijn van de dieren altijd goed in het oog te houden. Op de websitepagina‟s van
de bedrijven kwam naar voren dat enkel bij 8 bedrijven die een overeenkomst hanteren
ook wordt vermeld dat er sprake is van een controle hierop.
 Alle geïnterviewde bedrijven gaven aan voor begeleiding te zorgen. Bij een enkel
bedrijf geldt dit niet in alle gevallen, bij hoge uitzondering is er bij de kamelen geen
begeleiding. Op de websitepagina‟s van de bedrijven wordt de begeleiding niet altijd
gemeld of niet bij alle „activiteiten‟ met de dieren.
 Wat betreft de meldingen van de afgelopen jaren over de verhuur van dieren bij de
LID, de AID en de Sophia Vereeniging kan niets gezegd worden aangezien de
meldingen niet worden geregistreerd op de sectoren maar enkel en alleen op
diersoorten.
 De meeste geïnterviewde bedrijven konden niet aangeven hoe vaak een individueel
dier verhuurd wordt op jaarbasis. De hoogte van het aantal verhuringen per individueel
dier kan overbelasting aangeven voor het dier. Aangezien hier weinig tot geen getallen
over bekend zijn kan hier geen uitspraak over gedaan worden.
 De doelgroepen die de bedrijven tijdens de interviews noemden en die op enkele
websitepagina‟s van de bedrijven vermeld staan kunnen onderverdeeld worden in
bedrijven, particulieren en overheden.
 Gekeken naar alle aspecten die door de huurders van de dieren werden aangegeven
kan er gezegd worden dat de huurders weinig problemen zien in het huren van dieren.
Het gehele proces, van contact tot evenement, verliep bij allen goed. Er werden geen
negatieve punten belicht door hen. Wel werd er aangegeven door één huurder dat zij
het lastig vond dat ze weinig wist over dieren en de verhuurders maar moest geloven
op hun woord.
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Er kan gezegd worden dat er geen hele ernstige situaties naar voren zijn gekomen. Er zijn
echter wel een aantal zaken die zorgwekkend kunnen zijn, zoals het weinige gebruik van
overeenkomsten met welzijnsaspecten, de niet opgeleidde begeleiders en bepaalde
evenementen waarbij dieren worden ingezet.
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7. Aanbevelingen
Kennis en bewustwording:
 Een lijst met kenmerken van waar de huurder op moet letten bij het huren van dieren.
Sector dierverhuurbedrijven:
 De bedrijven die dieren verhuren zouden een modelovereenkomst moeten gebruiken
en die aanpassen waar nodig bij de verschillende soorten evenementen.
 De begeleiding die de bedrijven inzetten bij het verhuren van dieren zouden opgeleid
moeten zijn dan wel worden.
 De bedrijven zouden bij moeten houden hoe vaak een individueel dier per jaar wordt
verhuurd in verband met het welzijn van het dier en grenzen hierin stellen
 Transparantie creëren naar buiten toe.
 Alle belangrijke informatie op de websitepagina plaatsen, zoals de begeleiding bij de
dieren op het evenement en het gebruik van een overeenkomst vermelden en ook
daadwerkelijk plaatsen op de websitepagina.
Vervolgonderzoek:
 Onderzoek naar het welzijn van de dieren op de locaties van de evenementen.
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16. Artiesten Evenementen, <www.artiesten-evenementen.nl> (i) februari, maart, april 2009
17. Balijhoeve, <www.balijhoeve.nl>, (i) februari, maart, april 2009
18. Bambino Verhuur, <www.Bambino-verhuur.nl>, (i) februari, maart, april 2009
19. Blaauw Drenthe, <http://duivenverhuurblaauwdrenthe.come2me.nl>, (i)
februari,
maart, april 2009
20. Boelen, <http://wittebruidsduivenverhuurboelen.come2me.nl>, (i) februari, maart, april
2009
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21. Bouwspeelplaats ‟t Landje,
<www.impuls.nl/in_de_buurt/jeugd_en_jongeren/bouwspeelplaats_'t>, (i) februari, maart,
april 2009
22. Bruidsduif, <http://members.home.nl/bruidsduif-frl>, (i) februari, maart, april 2009
23. Bruidsduiven bezorgt, <www.bruidsduiven.bezorgt.nl>, (i) februari, maart, april 2009
24. Bruidsduiven Maastricht, <www.bruidsduivenmaastricht.nl>, (i) februari, maart, april
2009
25. Bruidsduiven, <www.bruidsduiven.com>, (i) februari, maart, april 2009
26. Bruidsduiven, <www.bruidsduiven.info>, (i) februari, maart, april 2009
27. Bruidsduiven, <www.bruidsduiven.nl>, (i) februari, maart, april 2009
28. Bruidsduiven, <www.freewebs.com/bruidsduiven>, (i) februari, maart, april 2009
29. Bruidsduiven, <www.freewebs.com/sandra_bruidsduiven>, (i) februari, maart, april 2009
30. Bruidsduiven, <www.intramarkt.nl/tekoop/108411/bruidsduiven>, (i) februari, maart,
april 2009
31. Bruidsduivenservice, <www.bruidsduivenservice.nl>, (i) februari, maart, april 2009
32. Bruidsduivenverhuur, <www.bruidsduivenverhuur.nl>, (i) februari, maart, april 2009
33. Circus Althoff, <www.circusalthoff.nl>, (i) februari, maart, april 2009
34. Circus Bavaria, <www.circus-web.nl/bavaria>, (i) februari, maart, april 2009
35. Circus Boltini, <www.boltini.nl>, (i) februari, maart, april 2009
36. Circus Enzo, <www.circusenzo.nl>, (i) februari, maart, april 2009
37. Circus Etoile, <www.circusetoile.nl>, (i) februari, maart, april 2009
38. Circus Events, <www.circusevents.nl>, (i) februari, maart, april 2009
39. Circus Pardoes, <www.circus-pardoes.com>, (i) februari, maart, april 2009
40. Circus Renz, <www.marcohoekstra.nl/circusrenz/page3.html>, (i) februari, maart, april
2009
41. Circus Verhuur, <www.circusnet.nl/CircusNewsNet/circus_verhuur.html>, (i) februari,
maart, april 2009
42. Columba Decoraties, <www.columbadecoraties.nl>, (i) februari, maart, april 2009
43. Combinatie Kroesen, <www.combinatiekroesen.nl/bruidsduiven.htm>, (i) februari, maart,
april 2009
44. De Ark, <www.de-ark.com>, (i) februari, maart, april 2009
45. De Beste Artiesten, <www.debesteartiesten.com>, (i) februari, maart, april 2009
46. De Bruidsduif, <http://home.kpn.nl/buike061/informatie.html>, (i) februari, maart, april
2009
47. de Buxushof, <www.debuxushof.nl>, (i) februari, maart, april 2009
48. De Havikshoeve, <www.dehavikshoeve.nl>, (i) februari, maart, april 2009
49. De Keijzer Roofvogels, <www.dekeijzer-roofvogels.nl>, (i) februari, maart, april 2009
50. De Valk roofvogels, <www.devalk-roofvogels.nl>, (i) februari, maart, april 2009
51. De Valkenhof, <www.devalkenhof.nl>, (i) februari, maart, april 2009
52. De Zwarte Vogel, <www.dezwartevogel.nl>, (i) februari, maart, april 2009
53. Dier en Educatie, <www.diereneducatie.nl>, (i) februari, maart, april 2009
54. Dierenrijk, <http://dierenrijk.webklik.nl>, (i) februari, maart, april 2009
55. Dierenverhuur, <www.dierenverhuur.nl>, (i) februari, maart, april 2009
56. Dieren-verhuur.nl, Dieren verhuren, < http://www.dieren-verhuur.nl/> (i) februari, maart, april
2009
57. Dragonheart Flyingteam, <www.dragonheartflyingteam.nl>, (i) februari, maart, april 2009
58. Duivenservice, <www.duivenservice.nl>, (i) februari, maart, april 2009
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59. Duivenverhuur Jan,<http://people.zeelandnet.nl/jahudi/startpagina.htm>, (i) februari,
maart, april 2009
60. Duivenverhuur, <http://members.quicknet.nl/sennox>, (i) februari, maart, april 2009
61. Duivenverhuur, <www.duivenverhuur.com>, (i) februari, maart, april 2009
62. Dutch Hunting Falcons, <www.dutchhuntingfalcons.nl>, (i) februari, maart, april 2009
63. Esl Events, <www.eslevents.nl>, (i) februari, maart, april 2009
64. Evenementenburo Ambiance, <www.evenementenburo-ambiance.nl>, (i) februari, maart,
april 2009
65. Ezelboer, <www.ezelboer.nl>, (i) februari, maart, april 2009
66. Ezels, <www.ezels.nl>, (i) februari, maart, april 2009
67. Ezelstal, <www.ezelstal.com>, (i) februari, maart, april 2009
68. Falcon Webs, <www.falconwebs.com>, (i) februari, maart, april 2009
69. Falconry Solutions, <www.valkenier.nl>, (i) februari, maart, april 2009
70. Flying Emotion, <www.flyingemotion.nl>, (i) februari, maart, april 2009
71. Fortes Holland, <www.fortesholland.nl>, (i) februari, maart, april 2009
72. Geerling Evenementen, <www.geerling-evenementen.nl>, (i) februari, maart, april 2009
73. Geluksduiven, <www.geluksduiven.nl>, (i) februari, maart, april 2009
74. Gemeente Dordrecht, Kerstmarkt, <www.kerstmarktdordrecht.nl>, (i) maart, april 2009
75. Gradient BV, <www.gradientbv.nl>, (i) februari, maart, april 2009
76. Happy-point, <www.happy-point.nl>, (i) februari, maart, april 2009
77. Hartenmand, <www.hartenmand.nl>, (i) februari, maart, april 2009
78. Henk Out, <www.henkout.nl>, (i) februari, maart, april 2009
79. Hes Husius, <www.heshusius.nl>, (i) februari, maart, april 2009
80. Het Aquariumplan, <www.hetaquariumplan.nl>, (i) februari, maart, april 2009
81. Het Bruidsduifje, http://home.kabelfoon.nl/~dorp56, (i) februari, maart, april 2009
82. Het Buitenbeest, <www.hetbuitenbeest.com>, (i) februari, maart, april 2009
83. Het Fuifhuis, <www.fuifhuis.n>, (i) februari, maart, april 2009
84. Het Trouwhuys, <www.hettrouwhuys.nl>, (i) februari, maart, april 2009
85. Hollandsche Veld duivenverhuur,<www.duivenverhuurhollandscheveld.nl>, (i) februari,
maart, april 2009
86. Honeymoon Car, <www.hietbrinkhoneymooncar.nl>, (i) februari, maart, april
87. J Knaap duivenverhuur, http://members.ziggo.nl/jcaknaap, (i) februari, maart, april 2009
88. J&A Witte bruidsduiven, <http://home.planet.nl/~leede126>, (i) februari, maart, april
2009
89. JB Productions, <www.sintenkerst.nl>, (i) februari, maart, april 2009
90. JB Productions, www.jbproductions.nl, (i) februari, maart, april 2009
91. Jeugd Speelpark,<www.jeugdspeelpark.nl>, (i) februari, maart, april 2009
92. Kikker Kindershows, <www.kikker-kindershows.nl>, (i) februari, maart, april 2009
93. Kinder Amusement, <www.kinder-amusement.com/Levende%20dieren.htm>, (i) februari,
maart, april 2009
94. Kinderboerderij de Glind, <www.kinderboerderijdeglind.nl>, (i) februari, maart, april
2009
95. Kledingverhuur Opdenoordt, <www.witteduiven-kledingverhuur.nl>, (i) februari, maart,
april 2009
96. Kleindieren Circus, <www.everyoneweb.com/kleindierencircus>, (i) februari, maart, april
2009
97. Kwekel Evenementen, <www.kwekel-evenementen.nl>, (i) februari, maart, april 2009
98. Le Rustique, <www.lerustique.nl>, (i) februari, maart, april 2009
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99. Lianes witte postduiven, <www.lianeswittepostduiven.nl>, (i) februari, maart, april 2009
100. Liberty Dressage, <www.everyoneweb.com/libertydressage>, (i) februari, maart, april
2009
101. Liefdesduif, <www.liefdesduif.nl>, (i) februari, maart, april 2009
102. Lovebirds, <www.lovebirds.nl>, (i) februari, maart, april 2009
103. Managementbureau Xenopus, <www.managementbureauxenopus.com>, (i) februari,
maart, april 2009
104. Manege Eekwal, <www.eekwal.nl>, (i) februari, maart, april 2009
105. Me Worx, <www.meworx.de>, (i) februari, maart, april 2009
106. Milieu-huis, <www.milieu-huis.nl>, (i) februari, maart, april 2009
107. NME Centrum, <www.regionaal-nme-centrum.nl>, (i) februari, maart, april 2009
108. Olthof duivenverhuur, <www.witteduivenverhuurolthof.nl>, (i) februari, maart, april 2009
109. Ooievaarslijn Hoorn, <www.ooievaarslijnhoorn.nl>, (i) februari, maart, april 2009
110. Outevents, <www.outevents.nl>, (i) februari, maart, april 2009
111. Paqua, <www.paqua.nl>, (i) februari, maart, april 2009
112. Party Net, <http://reptielen_krokodillen.partynet.nl>, (i) februari, maart, april 2009
113. Pets Place Zeist, <www.petsplace.nl>, (i) maart, april 2009
114. Picobello, <http://www.picobello.to/dierenverhuur.htm>, (i) februari, maart, april 2009
115. Pinkstermarkt Altforst, <www.pinkstermarkt.nl>, (i) maart, april 2009
116. Ponyride, <www.ponyride.nl>, (i) februari, maart, april 2009
117. Professional Falconers, <www.professional-falconers.nl>, (i) februari, maart, april 2009
118. Proff sport, <www.proffsport.nl>, (i) februari, maart, april 2009
119. PV de Ooievaar, <http://pvdeooievaaross.come2me.nl/407736/Witte- Postduive#>, (i)
februari, maart, april 2009
120. Reinier de Vries, <www.valkerij.info>, (i) februari, maart, april 2009
121. Reno Entertainment, <www.reno-entertainment.nl>, (i) februari, maart, april 2009
122. Roels Beestenboel, <www.roelsbeestenboel.nl>, (i) februari, maart, april 2009
123. Roofvogel Demonstratie, <www.roofvogel-demonstratie.nl>, (i) februari, maart, april
2009
124. Roofvogelboerderij, <www.roofvogelboerderij.nl>, (i) februari, maart, april 2009
125. Roofvogels en uilen, <www.roofvogelsenuilen.nl>, (i) februari, maart, april 2009
126. Roofvogelshow, <www.roofvogelshow.nl>, (i) februari, maart, april 2009
127. Rouwduiven, <http://home.kabelfoon.nl/~dorp56/rouwduiven.htm>, (i) februari, maart,
april 2009
128. Saense Roofvogels, <http://saenseroofvogels.webs.com/index.htm>, (i) februari, maart,
april 2009
129. Schapenhoeve, <www.schapenhoeve.nl>, (i) februari, maart, april 2009
130. Sfinx Evenementen, <www.sfinxevenementen.nl>, (i) februari, maart, april 2009
131. Sheepdog, <www.sheepdog.nl>, (i) februari, maart, april 2009
132. Sizadorpgroep, <www.sizadorpgroep.nl>, (i) februari, maart, april 2009
133. Thiborganisatie, <www.thiborganisatie.nl>, (i) februari, maart, april 2009
134. Trouwduiven, <www.trouwduiven.com>, (i) februari, maart, april 2009
135. Trouwerij duiven, <www.trouwerijduiven.nl>, (i) februari, maart, april 2009
136. Tweestedenziekenhuis, <www.tweestedenziekenhuis.nl>, (i) februari, maart, april 2009
137. Uitvaartduiven, <www.uitvaartduiven.nl>, (i) februari, maart, april 2009
138. Utropica, <www.utropica.nl>, (i) februari, maart, april 2009
139. Vakfotogragie Wim, <www.vakfotografiewimstad.nl>, (i) februari, maart, april 2009
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140. Valkenhoeve, <www.valkenhoeve.nl>, (i) februari, maart, april 2009
141. Valkenier Marina Bliek, <www.valkeniershof.nl>, (i) februari, maart, april 2009
142. Valkerij Manege Birds @ Work, <www.valkerij-manege.nl>, (i) februari, maart, april
2009
143. Valkerij Sanders, <www.valkerijrsanders.nl>, (i) februari, maart, april 2009
144. Valkerij Schaap, <www.valkerijschaap.nl>, (i) februari, maart, april 2009
145. Valkerij van Blerck, <www.valkerij-vanblerck.nl>, (i) februari, maart, april 2009
146. Vizkom, <www.vizkom.nl>, (i) februari, maart, april 2009
147. Vlinderstichting, <www.vlinderstichting.nl>, (i) februari, maart, april 2009
148. Weizigt NMC, <www.weizigtnmc.nl>, (i) februari, maart, april 2009
149. Wesdijk Aquariumprojecten, <http://aquariumprojecten.nl>, (i) februari, maart, april 2009
150. Winkeliersvereniging Bruisend Made, <www.bruisendmade.nl>, (i) maart, april 2009
151. Witte bruidsduiven Friesland, <www.wittebruidsduivenfriesland.nl>, (i) februari, maart,
april 2009
152. Witte bruidsduiven Limburg, <http://wittebruidsduivenlimburg.synthasite.com>, (i)
februari, maart, april 2009
153. Witte bruidsduiven Staphorst, <www.wittebruidsduivenstaphorst.cabanova.com>, (i)
februari, maart, april 2009
154. Witte bruidsduiven,
155. Witte bruidsduiven, <http://everyoneweb.com/witteduiventehuur>, (i) februari, maart,
april 2009
156. Witte Bruidsduiven, <www.freewebs.com/garcia-verdu>, (i) februari, maart, april 2009
157. Witte bruidsduiven, <www.wittebruidsduiven.com>, (i) februari, maart, april 2009
158. Witte bruidsduiven, <www.witte-bruidsduiven.nl>, (i) februari, maart, april 2009
159. Witte bruidsduiven, www.wittebruidsduiven.nl, (i) februari, maart, april 2009
160. Witte bruidsduiven. <www.witteduivenbruidsduiven.nl>, (i) februari, maart, april 2009
161. Witte bruidsduivenservice, <http://fly.to/wittebruidsduivenservice>, (i) februari, maart,
april 2009
162. Witte bruidsduivenservice, <www.wittebruidsduivenservice.nl>, (i) februari, maart, april
2009
163. Witte duif, <www.witte-duif.nl>, (i) februari, maart, april 2009
164. Witte duiven 4 you, <www.witteduiven4you.bezorgt.nl>, (i) februari, maart, april 2009
165. Witte duiven Drechtsteden, <www.witteduivendrechtsteden.nl>, (i) februari, maart, april
2009
166. Witte duiven Puth, <http://witteduivenputh.come2me.nl>, (i) februari, maart, april 2009
167. Witte duiven verhuur,<http://home.planet.nl/~olij0058>, (i) februari, maart, april 2009
168. Witte duiven, <www.witteduiven.com>, (i) februari, maart, april 2009
169. Witte duiven, <www.witte-duiven.nl>, (i) februari, maart, april 2009
170. Witte duiven, <www.witteduiven.nl>, (i) februari, maart, april 2009
171. Witte duiven, <www.witteduiven.tk>, (i) februari, maart, april 2009
172. Witte duiven, www.everyoneweb.com/witteduiven, (i) februari, maart, april 2009
173. Witte duivenverhuur, <http://witteduivenverhuur.come2me.nl>, (i) februari, maart, april
2009
174. Witte duivenverhuur, <http://witteduivenverhuur.nl>, (i) februari, maart, april 2009
175. Witte postduiven Gelderland, <www.wittepostduivengelderland.nl>, (i) februari, maart,
april 2009
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176. Witte Postduivenverhuur, <http://wittepostduiventehuur.come2me.nl>, (i) februari, maart,
april 2009
177. Witte stenen duiven, <www.wittestenenduiven.nl>, (i) februari, maart, april 2009
178. Witte vleugels van vreugde en verdriet, <www.wittevleugelsvanvreugdeenverdriet.nl>, (i)
februari, maart, april 2009
179. Zeeuws Vlaanderen trouwduiven, <http://trouwduivenzeeuwsvlaanderen.jouwplek.nl>, (i)
februari, maart, april 2009
Referenties
Van Heybeek, R., Tourmanagement en publiciteit circussen Interview 8 april 2009
Tankink, Evenementenbureau Ambiance, Interview 14 april 2009
Voets, R., Liberty Dressage, Interview 15 april 2009
A., Pets Place Zeist, Interview 16 april 2009
De Prie, W., Gemeente Dordrecht, Interview 21 april 2009
Poelman, W., Ezelpark Marum, Interview 22 april 2009
Ruwaard, R., Roels Beestenboel, Interview 24 april 2009
Rolfe M. en R., Ezelpark Edelingen, Interview 8 mei 2009
Kamer van Koophandel, emailcontact op 20 mei 2009
Gelder van, F., Pinksterevenement Altforst, Interview 29 april 2009
De Ark, telefonisch contact op 5 mei 2009
Crazyland, telefonisch contact op 2 mei 2009
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Bijlage 1 Logboek zoekwoorden
Aquarium huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 8
Bedrijven: Aquarialease, Paqua, Aquariumplan, Vizkom, Aquariumprojecten, Utropica.
Begrafenisduiven
Datum: 28 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 2
Big huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Boerderijdieren huren
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Bruidsduiven
Datum en gezocht t/m: 25 februari 2009, pagina 2, 26 februari 2009, pagina 3 tot en met 14, 2
maart 2009, pagina 15 tot en met 35
Bedrijven: Bruidsduivenservice, Bruidsduiven, Bruidsduiven, Witte duiven service, Witte
duiven Bruidsduiven, Feestduif, Witte bruidsduivenservice, Witte duiven Drechtsteden,
Witteduiven.nl, de Duiverie, Vokko Brugge, J&A van der Leeden, de Duiventil, Witte
duivenverhuur, Witte bruidsduiven, Witte bruidsduiven, Witte vleugels van vreugde en
verdriet, Trouwduiven verhuur, Witte duiven verhuur, Witte bruidsduiven Alblasserdam,
Witte duiven Puth, Kornet, Witte bruidsduiven, Witte duiven service, Broekhuisen, Starmans,
Dierencentrum e.o., Witte duiven verhuur, Duivenverhuur Bollenstreek, de Vredesbove, Wim
van Lent, Witte postduiven, Witte duiven, Witte duivenservice Kampen, Bruidsduiven, Proff
sport, Witte bruidsduiven, Columba Decoraties, Trouwerij duiven verhuur, Westlandse
bruidsduiven centrale, van Berkel, W. Praag, Niels Schoonen, familie van der Aar, Harry
Halmans, H. Verbeek, J. Wever, Jos en Simone, Sandra Lampie, Jolanda Kok, familie
Dijkhof, Gerards, Dirk Huisman, P. Verlaat, Bruidsduiven4all, Sandra Willems Puth,
Bruidsduiven uit Friesland, Lovebirds, Witte duiven 4 you, Witte bruidsduif, Bruidsduiven
verhuur, Witte bruidsduiven, T. De Pon, Witte duivenverhuur Olthof, J. de Boer, R&V witte
duiven, Hes Hesius, Animal World, Louise en Jan Knaap, het Bruidsduifje, Hr. van Helden,
de Zwarte Vogel, Sandy van Ginneke, Martin Kroesen, Zweerus, Duiven verhuur Blaauw
Drenthe, naam onbekend, Bambino, Leo, Vakfotografie Wim, Arda‟s liefdseduiven, Witte
bruidsduiven, Witte bruidsduivenservice Hoensbroek, Iwan Silvester Meester, de Rijdende
suite, Roofvogelboerderij, het Jeugdspeelpark, Ben Hokse, Duivenman, Trouwduiven,
Duivenverhuur Jan, de Buxushof, Witte stenen duiven, Kledingverhuur Opdenoordt, het
Trouwhuys, Dragon Heart Flying team, Bruidsduivenverhuur Maastricht, de Bruidsduif, the
White Pigeons.
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Cavia huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 6
Bedrijf: Bouwspeelplaats ‟t Landje.
Cheeta huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Chinchilla huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Circus huren
Datum: 2 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Circusdieren huren
Datum: 2 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 7
Bedrijven: Ragina van Heybeek
Circusverhuur
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 6
Bedrijven: Circus Pardoes, Circus Bavaria, Circusburo.
Dier en educatie
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Dier en evenement
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Dier huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Dier te huur
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5

II
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Dierenverhuur:
Datum: 25 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 22
Bedrijven: Pammy Boltini, Berts Animal Farm, De Ark, Artiesten Evenementen, Outevents,
Picobello, Managementbureau Xenopus, Circus Renz Berlin, Diereninfo, Dieren-verhuur,
Sfinx Evenementen, De Leeuw Circusevents, Joop Koekkoek, Geerling Evenementen, Henk
Out, Circus Etoile, Kwekel Evenementen, Roels Beestenboel, Me Worx, Schapenhoeve.
Dieren in de klas
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 7
Bedrijf: Vlinderstichting
Dieren verhuren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 13
Bedrijven: Ezelstal de Edelingen, Witte Duiven Verhuur, Gradient Ecologisch Beheer.
Dieren huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 13
Bedrijven: Circus Althoff, JB Productions, Kikker Kindershows.
Dieren inhuren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Dieren model
Datum: 5 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 8
Bedrijf: Showbureau Le Rustique
Dieren op school
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Dieren reclamespotje
Datum: 5 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 7
Dieren reclamespotje huren
Datum: 5 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 7
Dieren voor tv-programma’s
Datum: 5 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5

III
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Dieren voor tv-programma’s huren
Datum: 5 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Dierenfotografie
Datum: 2 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Dierenmodellen
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 7
Bedrijven: Animaux, Animal Artists Holland
Dierentuin huren
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 15
Dierenuitleen
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 3
Bedrijf: Stadsboerderij de Balijhoeve, stadsboerderij het Buitenbeest, NME centrum de
Hooizolder, NME centrum Doetinchem e.o., Liemers Centrum voor NME.
Dierenverhuurbedrijf
Datum: 2 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 2
Dier-o-theek
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 10
Bedrijf: Weizigt NMC, activiteitencentrum de Boerderij, Milieuhuis Spijkenisse.
Dierverhuur
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 7
Bedrijf: Kleindierencircus Robin Hood
Dromedaris huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Duif huren
Datum: 1 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 22
Bedrijven: Witte duivenverhuur, duivenverhuur.com, Duivenverhuur Hollandscheveld, P.V.
de Ooievaar, Feesthoorn
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Eenden huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Evenement krokodil
Datum: 30 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 7
Bedrijf: Partynet
Film en dier
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Geit huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Hamster huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Hond huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Insecten huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Kameel huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 7
Bedrijf: Ezelpark Poelman
Kameelrijden
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Katten huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Kip huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
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Koe huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Konijn huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Krokodil huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 5

Kuikens huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Lama huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Lammetjes huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Leeuw huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Leguaan huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Lespakket dieren
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Levende kerststal huren
Datum: 2 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 15
Bedrijven: de Eekwal, AnnieMatie, Sint en Kerst, Evenementenburo Ambiance.
Liefdesduiven
Datum: 28 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 7
Bedrijven: Lianes witte postduiven, Fuifhuis.
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Lovebirds
Datum: 28 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 10
Bedrijven: Lovebirds, Lovebirds
Mand met kuikens
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Mobiele kinderboerderij huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 17
Bedrijven: Roelofs, mobiele kinderboerderij Dierenrijk, stichting Schaapstil, kinderboerderij
Jeugddorp de Glind, Eslevents, Ponyride, Liberty Dressage, Reno Entertainment, Kinder
Amusement, Joop Koekkoek.
NME Centrum
Datum: 16 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 6
Oehoe huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Olifant huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 9
Bedrijven: Thiborganisatie, A&E promotions event support
Olifantrijden
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Optredens met dieren
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Os huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Paaskuikens huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Panter huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 5
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Poema huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Python huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Rat huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Reclames met dieren
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Rendier huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 6
Bedrijf: de Mettemaat.
Rent an animal
Datum: 5 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Reptielen huren
Datum: 2 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Roofvogeldemonstratie
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 6
Bedrijf: van Maaren Roofvogeldemonstraties
Roofvogels huren
Datum: 5 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 6
Bedrijf: de Saense Roofvogels
Roofvogelshow
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 13
Bedrijven: Roofvogel demonstratie team Asten, Roofvogelsenuilen.nl.
Roofvogelworkshop
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
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Rouwduiven
Datum: 28 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 3
Bedrijven: Rouwduiven
Runderen huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Slang(en) te huur
Datum: 5 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Stier huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5

Struisvogel huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Studiodieren
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Tijger huren
Datum: 26 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Trouwerijduiven
Datum: 28 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 2
Uil huren
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 6
Bedrijf: de Keijser roofvogels
Uitvaartduiven
Datum: 28 februari 2009
Gezocht t/m: pagina 8
Bedrijven: Witte duiven bij een uitvaart, crematie of begrafenis
Valk huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
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Valkenier
Datum: 12 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 29
Bedrijven: Fortes Holland, Adellijk Vermaak, Flying Emotion.
Valkenier show
Datum: 5 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 8
Bedrijven: Falconry Solutions, Valkerij Schaap, Reinier de Vries, Falcon Webs,
Valkerij
Datum en gezocht t/m: 5 maart 2009 pagina 16
Datum en gezocht t/m: 10 maart 2009 pagina 17 t/m 26
Bedrijven: Valkerij Manege, de Havikshoeve, Valkeniershof, de Valkenhof, valkerij van
Blerck, Professional Falconers, valkerij R. Sanders, Dutch Hunting Falcons, de Valk
roofvogels.
Valkerij clinics
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Varken huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Verhuur goudvis
Datum: 5 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 6
Bedrijf: Tweesteden Ziekenhuis
Verhuur goudvis in kom
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Verhuur hond
Datum: 12 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Vogels huren
Datum: 2 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Wolf huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
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Zebra huren
Datum: 10 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
Zeeleeuw te huur
Datum: 19 maart 2009
Gezocht t/m: pagina 5
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Bijlage 2 Interviewvragen met dierverhuurbedrijven per onderwerp
Overeenkomst
Hanteert u een overeenkomst tussen uw bedrijf en de huurder voor het verhuren van dieren?
Zo ja, zouden wij die in mogen zien (kopietje)?
Vindt er controle plaats op de overeenkomst op het evenement? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom
\niet?
Gebeurt het wel eens dat een huurder zich op het evenement zich niet aan de overeenkomst
houdt?
Zo ja, wat gebeurt er als een huurder zich op het evenement zelf niet aan de overeenkomst
houdt?
Begeleiding
Wordt het dier/de dieren naar het evenement gebracht door uw bedrijf?
Vindt er begeleiding plaats bij het uitladen van het dier/de dieren?
Vindt er constante begeleiding plaats bij het dier/de dieren gedurende het hele evenement?
Vindt er begeleiding plaats bij het inladen van het dier/de dieren?
Is er de mogelijkheid voor de huurders om het dier/de dieren bij uw bedrijf op te komen
halen?
Wat voor opleiding hebben de begeleiders genoten?
Dieren
Wat voor diersoorten verhuurd u?
Hoeveel dieren heeft u in totaal op uw bedrijf?
Wat gebeurt er met het dier/de dieren in de avond als een evenement langer dan 1 dag duurt?
Als ze op het evenement blijven: Is er dan een begeleider aanwezig?
Hoe vaak wordt een individueel dier per jaar verhuurd?
Naar welk diersoort is de meeste vraag?
Doelgroepen
Welke doelgroepen huren er dieren bij uw bedrijf?
Heeft u wel eens een aanvraag voor het huren van een dier/dieren geweigerd?
Hoeveel aanvragen voor het huren van een dier/dieren krijgt u per jaar?
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Bijlage 3 Interviewvragen met de huurders van dieren per onderwerp
Het bedrijf:
Bij welk bedrijf heeft u een dier of meerdere dieren gehuurd?
Heeft u een overeenkomst moeten ondertekenen? Zo ja, mogen wij dit inzien?
Wat is uw indruk van het totale proces van het huren van een dier geweest met het betreffende
bedrijf?
Zou u nog eens een dier of meerdere dieren huren bij hetzelfde bedrijf?
Begeleiding
Verwachtte u begeleiding op het evenement zelf voordat u in contact kwam met het bedrijf?
Zo ja, hoe dacht u dat de begeleiding vanuit het bedrijf eruit zou zien?
Werd het dier/werden de dieren door het bedrijf naar het evenement gebracht?
Was er de mogelijkheid om het dier/de dieren zelf op te halen?
Was er begeleiding bij het uitladen van het dier/de dieren?
Was er op het evenement met het dier/de dieren de gehele tijd begeleiding vanuit het bedrijf
aanwezig?
Was er begeleiding bij het inladen van het dier/de dieren?
Kunt u positieve kanten noemen van de begeleiding?
Kunt u negatieve kanten noemen van de begeleiding?
De dieren:
Welk(e) diersoort(en) heeft u gehuurd?
Wat was in eerste instantie het doel van het huren van een dier/de dieren?
Wat voor verwachtingen had u van het dier/de dieren op uw evenement?
Zijn die verwachtingen uitgekomen?
Hoelang heeft het dier/hebben de dieren op uw evenement gestaan?
Wat gebeurt er in de avond met het dier/de dieren als het evenement langer dan 1 dag is?
Had het dier/hadden de dieren continu de beschikking tot voedsel en water?
Oogde het dier/oogden de dieren gezond of ongezond?
Oogde het dier/oogden de dieren rustig of onrustig?
Hoe zag de vacht van het dier/de dieren eruit?
Had het dier/een van de dieren een snotneus?
Zag het dier/zagen de dieren er verzorgd uit?
Was het huren van een dier/de dieren wat u er van verwacht had?
Het evenement
Voor wat voor soort evenement heeft u een dier of meerdere dieren gehuurd?
Harde muziek, drukte, veel lawaai....
Zou u nog eens een dier of meerdere dieren huren voor een evenement?
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Bijlage 4 Tabellen met bedrijven die dieren verhuren per categorie
Tabel 22 Bedrijven die uitsluitend dieren verhuren

Naam
1. De Ark

Adres
Alphensebaan 14
5126PR Gilze

Telefoonnummer E-mail
0161-451869
info@de-ark.com

Website
www.de-ark.com
www.dierenverhuur.nl

2. Bert‟s Animal
Farm

Munseweg 10
6629KH Appeltern

0487-541898

info@animalverhuur.nl

www.animalverhuur.nl

3. Roels beestenboel

Zevenmorgen 12
4031 MS Ingen

06- 46404115

info@roelsbeestenboel.nl

www.roelsbeestenboel.nl

4. Ezelpark Poelman

Noorderringweg 5
9363 TC Marum

0594-580829
06-53530994

donckey@zonnet.nl

www.ezelboer.nl

5. Mobiele
kinderboerderij
Dierenrijk
6. Ezelstal de
Edelingen

Gansoord 18
2165 BC Lisserbroek

06-11171764

kinderboerderijdierenrijk@
gmail.com

http://dierenrijk.webklik.nl

Kattekolkweg 1
7021 LK Zelhem

0314-620680

7. Liberty Dressage

Ronald Voets
Bentelo

06-20872388

libertydressage@hotmail. com

www.everyoneweb.com/liberty
dressage

06-22892417

ponyride@live.nl

www.ponyride.nl

Contact via website

www.dieren-verhuur.nl

8. Ponyride

www.ezelstal.com

9. Dieren-Verhuur
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Tabel 23 Evenementenbureaus

Naam
10. Artiesten
Evenementen
11. Partynet
12. Picobello
13. Geerling
evenementen
14. Henk Out
15. Kwekel
evenementen
16. Me Worx
17. JB Productions
18. Kikker
Kindershows
19. Bambino
20. AnnieMatie
21. Sint en Kerst
22. Evenementenburo
Ambiance
23. Sfinx evenementen
24. Thiborganisatie

Adres
Salland 4
1447 BT Purmerend
Van Speykstraat 10
6710 AD Ede
Molshoek 9
3224 AH Hellevoetsluis
Postbus 1133
1500 AC Zaandam
Engelandstraat 22
1966 NH Heemskerk
Smitsweg 51
3222 AG Hellevoetsluis
Kastelenweg 32
6136 BJ Sittard
Nijverheidsweg 33
3274 KJ in Heinenoord
Hoogsdenhof 45
5301 ZA Zaltbommel
Mathenessestraat 67-1
4834 EA Breda
Graafschap Hornelaan
157 6001 AC Weert
Nijverheidsweg 33
3274 KJ Heinenoord
Ruurloseweg 25
7021 HB Zelhem
Etten-Leur
Postbus 1286
2302 BG Leiden

Telefoonnummer
0299-666505
0318-690533

E-mail
Via contactformulier op
website
algemeen@partynet.nl

Website
www.artiesten-evenementen.nl

0181-393921
06-54912861
075-6147471

picobello.vof@wxs.nl
info@geerling-evenementen.nl

http://reptielen_krokodillen.par
tynet.nl
http://www.picobello.to/dieren
verhuur.htm
www.geerling-evenementen.nl

0251-822264
06-55300560
0181-324310

info@henkout.nl
info@outevents.nl
info@kwekel-evenementen.nl

www.henkout.nl
www.outevents.nl
www.kwekel-evenementen.nl

0049-24526878611
0186-602140

info@meworx.eu

www.meworx.de

info@jbproductions.nl

www.jbproductions.nl

0418-511405

www.kikker-kindershows.nl

076-5415966

info@excellententertainment.nl
info@Bambino-verhuur.nl

0495-548876

info@anniematie.nl

www.anniematie.nl

0186-609542

info@sintenkerst.nl

www.sintenkerst.nl

0314-625109

info@evenementenburoambiance.nl
info@sfinxevenementen.nl
info@thiborganisatie.nl

www.evenementenburoambiance.nl
www.sfinxevenementen.nl
www.thiborganisatie.nl

06-24288802
071-5790090
06-54776694
XV
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25. A&E promotions
event support
26. Kinder amusement

27. Joop Koekkoek
28. Eslevents

29. Managementburea
u Xenopus
30. Reno
Entertainment

0599-416200
Jos van der A.
Eiment 56
5408 BH Volkel
Postbus 217
1430 AE Aalsmeer
Hastelweg 262
5652 CN Eindhoven

Advertenties tweedehandsnet

0413-273574
06-55113315

kinderamusementvolkel@hom
e.nl

0297-364850

info@joopkoekkoek.nl

040-2543842

info@ESLevents.nlmailto:%20 www.eslevents.nl
info@eslevents.nl?subject=Spr
ingkussen%20speeleiland%20
overdekt%20model
bengaaltje@gmail.com
www.managementbureauxeno
pus.com
info@reno-entertainment.nl
www.reno-entertainment.nl

06-23033267
Postbus 1045
3180 AA Rozenburg

0181-319156
06-51212184

www.kinderamusement.com/Levende%20d
ieren.htm
www.debesteartiesten.nl

Tabel 24 Circussen die dieren verhuren

Naam
31. Circus Pardoes

Adres
Juliana van Stolbergstraat
7
7051 BW Varsseveld

Telefoonnummer
053-363454

E-mail

Website
www.circus-pardoes.com

32. Circus Bavaria

Postbus 75081
1070 AB Amsterdam

0654-315282

prcircusbavaria@hetnet.nl

www.circus-web.nl/bavaria

circusburo@circusnewsnet.com
info@circusenzo.nl

www.circusnet.nl/CircusNews
Net/circus_verhuur.html
www.circusenzo.nl

info@circusevents.nl

www.circusevents.nl

33. Circusburo
34. Circus Enzo
35. De Leeuw
Circusevents

Egypteneinde 26
9645LE Veendam
St. Barbara's tuin 44
2231ZT Rijnsburg

0598-634062
06-53270443
06-51462953
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36. Circus Etoile
37. Pammy Boltini
38. Circus Renz Berlin
39. Kleindierencircus
Robin Hood
40. Circus Althoff

Postbus 97777
2509 GD Den Haag
Postbus 379
1270 AJ Huizen
Postbus 9124
9703 LC Groningen

06-53226238
06-22233996
035-6945356

info@circusetoile.nl

www.circusetoile.nl

Boltini@worldonline.nl

www.boltini.nl

06-17527815

info@circus-renz-berlin.nl

www.marcohoekstra.nl/circusr
enz/page3.html
www.everyoneweb.com/kleind
ierencircus
www.circusalthoff.nl

circus_fan@hotmail.com
Postbus 347
3000 AH Rotterdam

06-27333180

Via website

Tabel 25 Bedrijven die dieren verhuren voor educatie

Naam
41. Vlinderstichting
42. Weizigt NMC
43. Activiteitencentru
m De Boerderij
44. Milieu huis
Spijkenisse
45. Stadsboerderij De
Balijhoeve
46. Stadsboerderij Het
Buitenbeest
47. NME centrum De
Hooizolder

Adres
Postbus 506
6700 AM Wageningen
Van Baerleplantsoen 30
3314 BH Dordrecht
Koningsweg 8
6816 TK Arnhem

Telefoonnummer E-mail
0317-467346
info@ vlinderstichting.nl

Website
www.vlinderstichting.nl

078-6141900.

www.weizigtnmc.nl

Anth. van de Nootstraat
4-6
3201 BG Spijkenisse
Kurkhout 100
2719 JZ Zoeterneer
Voorweg 93
2715 NG Zoetermeer
Burg. Feitsmapark 1
3362 BZ Sliedrecht

0181-600099

milieuhuis@spijkenisse.nl

www.milieu-huis.nl

079-3620832
079-3613058
079-3520624

balijhoeve@tiscali.nl

www.balijhoeve.nl

Het_buitenbeest@yahoo.com

www.hetbuitenbeest.com

weizigt-nmc@dordrecht.nl

026-4836870

0184-424968

XVII

www.sizadorpgroep.nl

Huur een dier: klik hier!

48. NME centrum
Doetinchem en
omstreken
49. Liemers Centrum
voor NME
50. De Mettemaat
51. Bouwspeelplaats „t
Landje

52. Diereninfo

Zeddamseweg 77
7041 CN „s-Heerenberg

0314-364955

Vestersbos 2
6901 BV Zevenaar
Varsselseweg 4
7255 NN Hengelo
Rembrandtpark 1
1057 NG Amsterdam

0316-527743

020-6183604

hetlandje@impuls.nl

www.impuls.nl/in_de_buurt/je
ugd_en_jongeren/bouwspeelpl
aats_'t

Endeldijk 49
2675 CP Honselersdijk
Rudolphlaan 6
De Glind

0174-621500

info@diereneducatie.nl

www.diereneducatie.nl

53. Kinderboerderij
Jeugddorp de
Glind
54. Het jeugdspeelpark Van Kijfhoekstraat 302
3341ST Hendrik-IdoAmbacht

www.regionaal-nmecentrum.nl

0575-463289

www.ezels.nl

0342-451705

078-6814361

www.kinderboerderijdeglind.nl

info@jeugdspeelpark.nl

www.jeugdspeelpark.nl

Tabel 26 Bedrijven die roofvogeldemonstraties en -workshops geven

Naam
55. Fortes Holland

Adres
Rombout
Hogerbeetsstraat 106-2
1052 XK Amsterdam

56. Adellijk Vermaak
57. Flying Emotion

Viaductstraat 49
6659CM Wamel

Telefoonnummer
020-6847877
06-20759582

E-mail
mail@fortesholland.nl

Website
www.fortesholland.nl

06-51999251

informatie@adellijkvermaak.nl

www.adellijk-vermaak.nl

06-14682238
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58. De Keijzer
Roofvogels
59. Van Maaren
Roofvogeldemonst
raties
60. Roofvogel
demonstratie team
Asten
61. Roofvogels en
uilen
62. Falconry Solutions
63. Valkerij Schaap

Wolfsberg 60
5721 HV Asten

64. Reinier de Vries
65. Falcon Webs

66. Valkerij Manege

Welgelegenlaan 49
3971 HM DriebergenRijsenburg
Kleihoogt 2
2651 KV Berkel en
Rodenrijs

67. De Havikshoeve
68. Valkeniershof
69. De Valkenhof
70. Valkerij van
Blerck
71. Professional
Falconers

Eerste Broekdijk 49
7122 AK Aalten

06-24297941

info@dekeijzer-roofvogels.nl

www.dekeijzer-roofvogels.nl

0113-581035

info@roofvogeldemonstratie.nl

www.roofvogeldemonstratie.nl

0493-692235
06-13880834

www.roofvogelshow.nl

06-13179335

info@roofvogelsenuilen.nl

www.roofvogelsenuilen.nl

06-24297941
0573-254440
06-40733847
055-5052004
06-53150854
0343-415905

info@valkerij.nl
info@valkerijschaap.nl

www.valkenier.nl
www.valkerijschaap.nl

info@valkenier.info

www.valkerij.info

falconwebs@hotmail.it

www.falconwebs.com

0651-999251

mail@valkerij-manege.nl

www.valkerij-manege.nl

06-53751437
0115-630002
06-55904749
054-3471127
06-54216455
010-4815044
06-22349865

info@dehavikshoeve.nl

www.dehavikshoeve.nl
www.valkeniershof.nl

info@devalkenhof.nl

www.devalkenhof.nl

info@valkerij-vanblerck.nl

www.valkerij-vanblerck.nl

Prof.Falconers@chello.nl

www.professional-falconers.nl
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72. Valkerij R.
Sanders
73. Valkenhoeve
74. Dutch Hunting
Falcons
75. De Valk
Roofvogels
76. De Saense
Roofvogels
77. Roofvogelboerderij
78. Dragon Heart
flying team

Coevorderweg 35c
7737 PE Stegeren
Hessenmeer 88
3852 NZ Speuld
Gasthuisstraat 41
5453 RL
Langenboom
Lage Valkseweg 125
6741 GB Lunteren
Talmastraat 121561 TE
Krommenie
Kleihoogt 2a
2651 KV Berkel en
Rodenrijs
Stroinksweg 88-90
7542 PJ Enschede

0529-457501
06-40083356
0577-407350
06-51523752
0486-436937
06-51380933

www.valkerijrsanders.nl
www.valkenhoeve.nl
www..dutchhuntingfalcons.nl

0318-469 053
06-20188460
06-23750059
06 - 34825613

info@devalk-roofvogels.nl

www.devalk-roofvogels.nl

06-24297941

info@roofvogelboerderij.nl

http://saenseroofvogels.webs.c
om/index.htm
www.roofvogelboerderij.nl

053-4782005
06-23203589

www.dragonheartflyingteam.nl

Tabel 27 Bedrijven die alleen vissen verhuren

Naam
79. Aquarialease
80. Paqua

Adres
Ondernemingsweg 112
1422 DZ Uithoorn
Jonkheer Nedermeijer
van Rosenthalweg 82
6862 ZX Oosterbeek

81. Aquariumplan
82. Vizkom
83. Aquariumprojecten Nocturnestraat 3
2992 GZ Barendrecht

Telefoonnummer
0294-288447

E-mail
info@aquarialease.com

Website
www.aquarialease.com

06-28767638

info@paqua.nl

www.paqua.nl

06-50243341
06-21233102
06-50243341

info@hetaquariumplan.nl
info@vizkom.nl
info@aquariumprojecten.nl

www.hetaquariumplan.nl
www.vizkom.nl
http://aquariumprojecten.nl
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84. Utropica
85. Tweesteden
Ziekenhuis

Dr. Deelenlaan 5
5042 AD Tilburg

06-24607349

info@utropica.nl

www.utropica.nl

013-4655655

vissenkom@tsz.nl

www.tweestedenziekenhuis.nl

Telefoonnummer
0174-518574
06-30392939
06-12232147

E-mail

Contact via website

Website
http://home.kabelfoon.nl/~dorp5
6/rouwduiven.htm
www.bruidsduiven.bezorgt.nl

020-6312507

info@lovebirds.nl

www.lovebirds.nl

06-51711650

ldleijen@live.nl

www.lianeswittepostduiven.nl

0598-398737
06-23459847
06-33838922

info@fuifhuis.nl

www.fuifhuis.nl

info@uitvaartduiven.nl

www.uitvaartduiven.nl

info@witteduivenverhuur.nl

http://witteduivenverhuur.come2
me.nl
www.duivenverhuur.com

Tabel 28 Bedrijven en particulieren die duiven verhuren

Naam
86. Rouwduiven

Adres

87. Lovebirds

C.Wichmannstraat 9
Velserbroek
Landsmeerderdijk 29
1035 PS Amsterdam
Kennemerstraatweg 240
1851 AX Heiloo
Industrieweg 10
9601 LJ Hoogezand

88. Lovebirds
89. Liane‟s witte
postduiven
90. Fuifhuis
91. Witte duiven bij
een uitvaart,
crematie of
begrafenis
92. Witte duiven
verhuur
93. Duivenverhuur.co
m
94. Duivenverhuur
Hollandscheveld
95. P.V De Ooievaar
Oss

Kanaaldijk
1458 PR Spijkerboor
072-5747881
06-53545052

info@duivenverhuur.com
duivenverhuur@hotmail.com

Hollandscheveld

XXI

www.duivenverhuurhollandsche
veld.nl
http://pvdeooievaaross.come2me
.nl/407736/Witte-Postduive#
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96. Bruidsduivenservic Roestuin 58
e
3343 CV Hendrik-IdoAmbacht
97. Bruidsduiven
98. Bruidsduiven
99. Witte Duiven
Service
100.
Witte duiven
Bruidsduiven
101.
Feestduif
102.
Witte
bruidsduivenservice
103.
Witte duiven
Drechtsteden
104.
Witteduiven.nl
105.
De Duiverie
106.
Vokko Brugge
107.
J&A van der Leeden
108.
De Duiventil

Pauwoogweide 4
3437 VX Nieuwegein

078-7110740

010-4733433
06-53727138
06-41004172
06-55390122
06-55390122
06-33834879

info@bruidsduivenservice.nl

www.bruidsduiven.nl
www.bruidsduiven.com
www.wittebruidsduiven.nl
info@witteduivenbruidsduiven
.nl

www.witteduivenbruidsduiven.n
l

06-33838922

info@feestduif.nl

www.witte-duiven.nl

045-5214112

harry.h@home.nl

www.wittebruidsduivenservice.n
l

06-16131003
0612510034

info@witteduivendrechtsteden. www.witteduivendrechtsteden.nl
nl

076-5222502
06-41821697

info@witteduiven.nl

Dr Struyckenstraat 183B
4812 BD Breda
De Volger 41
1483GA De Rijp
Vogelkers 7
3405 DJ Benschop

www.bruidsduivenservice.nl

www.witteduiven.nl
www.happy-point.nl

06-53330407

paradise.41@worldonline.nl

www.witte-bruidsduiven.nl

0348-451792
06-13593193
0180-620788
06-24475770

witteduiven@planet.nl

http://home.planet.nl/~leede126

info@geluksduiven.nl

www.geluksduiven.nl
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109.
Witte Duivenverhuur
110.
Witte bruidsduiven
111.
Witte bruidsduiven
112.
Witte vleugels van
vreugde en verdriet
113.
Trouwduiven verhuur
114.
Witte duiven verhuur
115.
Witte bruidsduiven
Alblasserdam
116.
Witte duiven Puth
117.
Kornet
118.
Witte bruidsduiven
119.
Witte duiven service
120.
Broekhuisen
121.
Starmans

Van Ewsumlaan 82
7742 XS Coevorden

info@HuurEenDuif.nl

www.witteduiven.com

6247bp29@hetnet.nl

http://wittebruidsduivenlimburg.
synthasite.com
www.wittevleugelsvanvreugdee
nverdriet.nl

0591-850959

Oude Weg 5
9561 LA Ter Apel

043-4082320
06-53207676
0599-583875
06-10349655

wittepostduiven@wanadoo.nl

witteduivenzeeuwsvlaanderen@hotmail.co
m
info@witteduivenverhuur.nl

http://trouwduivenzeeuwsvlaand
eren.jouwplek.nl
http://witteduivenverhuur.nl/

Zeilmakersstraat 23
2951 VX Alblasserdam

078-6913451

w.debie@filternet.nl

http://fly.to/wittebruidsduivenser
vice

Geleenstraat 3
6155 NA Puth
Hoekschewaardweg 13

06-52660925

sandrawillems@home.nl

http://witteduivenputh.come2me.
nl/

Landschrijverstraat 37

0487-515173

Scheltemaheerd 72

050-5424388

Hoogland 25

026-3252282

Broekstraat 29

06-53207676

020-6323320
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122.
Dierencentrum
Nijmegen eo
123.
Witte Duiven Verhuur
124.
Duivenverhuur
Bollenstreek
125.
De Vredesbode
126.
Wim van Lent
127.
Witte Postduiven
128.
Witte duiven
129.
Witte duivenservice
kampen
130.
Bruidsduiven
131.
Proff sport
132.
Witte bruidsduiven
133.
Columba decoraties
134.
Trouwerij duiven
verhuur

Rijksweg 9

024-3550786

Meteorenweg

06-51783084

Kanaalstraat 35

06-50280525

Prunusstraat 13

0182-617213

Berkenlaan 8

0317-411149

Oudendijk 15

050-3180716
0162-683476

witteduiven@kpnplanet.nl

Slagersweg 17
8262 PG Kampen

info@duivenservice.nl

Millingen aan de Rijn

wittepostduiven1@chello.nl

0481-433687
06-19714922
Oranje Weeshuisstraat 26 06-50280525
1271 VR Huizen
055-3602090

Tulpstraat 16
4142 XT Leerdam

info@proffsport.nl

http://everyoneweb.com/wittedui
ventehuur/
www.duivenservice.nl

www.wittepostduivengelderland.
nl
www.proffsport.nl
www.freewebs.com/garcia-verdu

06-20713021

garciaverduduiven@hotmail.c
om
Columba20@hotmail.com

0345-848424

info@trouwerijduiven.nl

www.trouwerijduiven.nl
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135.
Westlandse
Bruidsduiven centrale
136.
Astrid en Aad van
Berkel
137.
W. Praag
138.
Niels Schoonen
139.
Familie van der Aar
140.
Harry Halmans
141.
H. Verbeek
142.
J. Wever
143.
Jos en Simone
144.
Sandra Lampie
145.
Jolanda Kok
146.
Familie Dijkhof
147.
Con en Francien
Gerards

s.j.van.antwerpen@planet.nl

010-4952179

rglorie@zeelandnet.nl

fam.praag@planet.nl
schoonencjfj@hotmail.com
e.vanderaar@planet.nl
matthea@home.nl
06-43200432

h.verbeek@home.nl

059-8628273

t.weverkoolman@compaqnet.nl

035-6951578

jossimone@quicknet.nl

06-27506521

witte_postduiven@hotmail.co
m
jolandakok36@hotmail.com

0418-673179
043-3436782

XXV

c.gerards@zonnet.nl

www.freewebs.com/sandra_brui
dsduiven
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148.
Dirk Huisman
149.
P. Verlaat
150.
Bruidsduiven4all
151.
Sandra Willems Puth
152.
Bruidsduiven uit
Friesland
153.
Lovebirds
154.
Witte duiven
155.
Witte duiven 4 you
156.
Witte bruidsduif
157.
Bruidsduiven verhuur
158.
Witte bruidsduiven
159.
T. de Pon
160.
Witte duivenverhuur
Olthof
161.
J de Boer

0651-783084
075-6411965

d.huisman@planet.nl

http://home.planet.nl/~olij0058/

pj.verlaat@quicknet.nl
info@bruidsduiven4all.nl
sandrawillems@home.nl
0515-852023

bruidsduif-frl@home.nl

http://members.home.nl/bruidsdu
if-frl

06-12232147

Via website

http://members.quicknet.nl/senn
ox

06-10212608

wittebruidsduiven@hotmail.co
m

Info@bruidsduivenverhuur.nl

www.witteduiven.tk
www.witteduiven4you.bezorgt.n
l
http://wittebruidsduivenverhuurb
oelen.come2me.nl
www.bruidsduivenverhuur.nl

willemdebruin61@wanadoo.nl

www.wittebruidsduiven.com

06-12232147
06-20497999
0592-430017

06-22281737
Brouwerijdreef 14
5551 VB Dommelen

Trompstrat 21
9781 BT Bedum

infowittebruidsduif@hetnet.nl

040-2042366
06-10815138
0546-824668
06-30738864
050-3012961
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nl
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162.
R&V Witte Duiven
163.
Hes Husius
164.
Animal World
165.
Louise en Jan Knaap
166.
Het Bruidsduifje

Jofferenlaan 71
8017 HK Zwolle
_Winterdijk 5-1a
8097 SJ Oldebroek

Benesserlaan 346
1911 VM Uitgeest

06-54652761

mzweerus@orange.nl

0525-633386
06-54940740
040-2517925

info@heshusius.nl

http://wittepostduiventehuur.
come2me.nl
www.heshusius.nl

gerrit@animal-world.nl

www.witte-duif.nl

0251-310819

jcaknaap@wanadoo.nl

06-30392939

hetbruids@hetbruidsduifje.nl

http://members.ziggo.nl/jcaknaa
p
http://home.kabelfoon.nl/~dorp5
6

167.
Hr. van Helden

168.
De zwarte vogel
169.
Sandy van Ginneke
170.
Martin Kroesen
171.
Zweerus
172.
Duivenverhuur
Blaauw Drenthe
173.
Contact via website

Schalk Burgerstraat 274284
2572 TE Den Haag

Akkerdistel 29
7891 DN Klazienaveen

070-3807777

info@dezwartevogel.nl

0162-687236

ginne200@planet.nl

06-21831308

http://trouwenmarokkaans.paginamarkt.nl/witt
e-bruidsduiven-tehuur/262080.html
www.dezwartevogel.nl

www.everyoneweb.com/wittedui
ven
www.combinatiekroesen.nl/brui
dsduiven.htm

06-54652761
Oosterdiep oz 26
7881 CT Emmer
Compascuum

0591–850959
06-30577305

http://duivenverhuurblaauwdrent
he.come2me.nl
www.hartenmand.nl
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174.
Leo
175.
Vakfotografie Wim
176.
Arda‟s Liefdesduiven
177.
Witte bruidsduiven
178.
Witte bruidsduiven
service Hoensbroek
179.
Iwan Silvester Meester
180.
De Rijdende suite
181.
Ben Hokse
182.
Duivenman
183.
Trouwduiven
Hoeksche Waard
184.
Duivenverhuur Jan
185.
De Buxushof
186.
Witte stenen duiven

0184-617238
Darwinstraat 14
2722 PX Zoetermeer
Julianaweg 18
Potgieterstraat 15
9814 AJ Leeuwarden
Julianastraat 14
6433 CG Hoensbroek
Breewei 38
8406 EE Tijnje

Smitserf 40
7951 JG Staphorst
De Weere

Kleihoogt 19
2651 KV Berkel en
Rodenrijs

079-3164506
06-55897135
0299-363547
06-28180077
058-2129224

info@vakfotografiewimstad.nl

www.intramarkt.nl/tekoop/1084
11/bruidsduiven
www.vakfotografiewimstad.nl

k.tol1@kpnplanet.nl

www.liefdesduif.nl

m.sminia@chello.nl

045-5214112

info@bruidsduiven.info

www.wittebruidsduivenfriesland
.nl
www.bruidsduiven.info

0513-571936
06-41737734
033-2773298
06-25087525
0522-463605

ivkaan@gmail.com
info@hietbrinkhoneymooncar.
nl
benhokse007@hetnet.nl

022-9581859

www.freewebs.com/bruidsduive
n
www.hietbrinkhoneymooncar.nl
www.wittebruidsduivenstaphorst
.cabanova.com
Advertentie Marktplaats

06-49062794

h.borsboom@trouwduiven.co
m

www.trouwduiven.com

0118-629410

jahudi@zeelandnet.nl

010-5114345

info@debuxushof.nl

http://people.zeelandnet.nl/jahud
i/startpagina.htm
www.debuxushof.nl

045-5214112
06-14160026

info@wittestenenduiven.nl

www.wittestenenduiven.nl
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187.
Kledingverhuur
Opdenoordt
188.
Het Trouwhuys
189.
Bruidsduiven
Maastricht
190.
De Bruidsduif
191.
The White Pigeons
192.
FeestHoorn

Binnenweg 2
6916AT Tolkamer

0316-541469

www.witteduivenkledingverhuur.nl

Johan de wittlaan 233
6828 XK Arnhem

026-4433618

info@trouwhuys.nl

www.hettrouwhuys.nl

043-3436782

Info@bruidsduivenmaastricht.
nl

www.bruidsduivenmaastricht.nl

06-40221671

info@bruidsduif.nl

http://home.kpn.nl/buike061/info
rmatie.html
Advertentie Speurders

info@feesthoorn.nl

www.ooievaarslijnhoorn.nl

0657289464
Leeuwarden
Oosterboekelweg 42
1661 BS De Weere

0618-421115

Tabel 29 Natuurbeheerbedrijven die tevens de dieren verhuren voor evenementen

Naam
193.
Gradient ecologisch
beheer
194.
Stichting Schaapstil

Adres
Meester Lokstraat 55
8427 RE Ravenswoud

Telefoonnummer E-mail
info@gradientbv.nl

Website
www.gradientbv.nl

Wismastate 202
8926 RE Leeuwarden

058-26730

www.sheepdog.nl

info@sheepdog.nl
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Tabel 30 Bedrijven die de dieren als modellen gebruiken voor film- en reclamedoeleinden

Naam
195.
Schapenhoeve

Adres
Hupselseweg 31
7151 GN Eibergen

196.
Animal Artists Holland

Telefoonnummer
0545-840035
06-52466124
06-29025275
0294-257550

E-mail
schapenhoeve@chello.nl

Website
www.schapenhoeve.nl

office@animalartists.nl

www.animalartists.nl

Telefoonnummer
0591-617002

E-mail
info@eekwal.nl

Website
www.eekwal.nl

06-50642404

eugenie.berben@hetnet.nl

www.lerustique.nl

Tabel 31 Overige bedrijven

Naam
197.
De Eekwal Emmen
198.
Showbureau Le
Rustique

Adres
Heirweg 17
7814 TD Emmen

XXX
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Bijlage 5 Tabel aantal dieren, exact en minimum
Tabel 32 Het aantal dieren per bedrijf, minimum of exact

Bedrijf
1. Boltini
2. Berts Animal Farm
3. De Ark
4. Artiesten evenementen
5. Picobello
6. Xenopus
7. Circus Renz
8. Dier en educatie
9. Dieren-verhuur
10. Sfinx Evenementen
11. Circus Events
12. Joop Koekkoek
13. Geerling Evenementen
14. Henkout
15. Circus Etoile
16. Kwekel Evenementen
17. Roels Beestenboel
18. Me Worx
19. Kleindieren Circus
20. Ezelstal de Edelingen
21. Circus Althoff
22. Kikker Kindershows
23. Columba Decoraties
24. Roofvogelboerderij
25. Dragonheart Flying Team
26. Animal Artists
27. Thiborganisatie
28. Ezelboer Poelman
29. Dierenrijk
30. Esl Events
31. Ponyride
32. Liberty Dressage
33. Reno Entertainment
34. Kinder amusement
35. Circus Pardoes
36. Circus Bavaria
37. Manege Eekwal
38. Anniematie
39. Sint en Kerst
40. Evenementenburo Ambiance
41. Circus Enzo

Aantal dieren
Min 10
Min 19
Min 21
Min 24
Min 11
Min 12
Min 3
Min 25
Min 16
Min 6
Min 4
Min 15
Min 39
Min 12
Min 13
Min 10
Min 20
Min 5
40
30
Min 8
Min 12
Min 9
44
18
Min 8
Min 10
78
Min 13
Min 11
Min 4
40
Min 7
Min 18
Min 2
Min 2
Min 4
Min 11
Min 8
Min 3
Min 4
XXXI
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42. Falconry Solutions
43. Valkerij Schaap
44. Valkerij Reinier de Vries
45. Falcon Webs
46. Valkerij Manege Birds @ Work
47. De Havikshoeve
48. Valkeniershof Marina Bliek
49. De Valkenhof
50. Valkerij van Blerck
51. Professional Falconers
52. Valkerij Sanders
53. Dutch Hunting Falcons
54. De Valk Roofvogels
55. Vlinderstichting
56. Weizigt NMC
57. Sizadorpgroep
58. Milieu-Huis
59. Het Buitenbeest
60. De Mettemaat
61. Bouwspeelplaats „t Landje
62. Fortesholland
63. Flyingemotion
64. De Keijzer Roofvogels
65. Roofvogel-Demonstratie
66. Roofvogels en Uilen
67. Partynet
68. JB productions
69. Bambino Verhuur
70. Jeugdspeelpark
71. Kinderboerderij Jeugddorp de Glind
72. Gradient Ecologisch Beheer
73. Stichting Schaapstil
74. Schapenhoeve
75. Showbureau Le Rustique
76. Rouwduiven
77. Bruidsduiven Bezorgd
78. Lovebirds
79. Liannes Witte Postduiven
80. Het Fuifhuis
81. Uitvaartduiven
82. Witte Duivenverhuur
83. Duivenverhuur
84. PV de Ooievaar
85. Bruidsduivenservice
86. Bruidsduiven
87. Bruidsduiven
88. Witte Bruidsduiven
89. Witte Duiven
XXXII

50
16
7
Min 3
100
15
19
22
20
12
33
28
Min 39
Min 1
Min 7
Min 6
Min 17
Min 11
Min 16
Min 2
Min 6
Min 4
Min 15
Min 42
Min 12
Min 4
Min 30
2
Min 12
Min 20
350
Min 3
Min 5
Min 9
Min 10
Min 2
Min 30
Min 2
Min 2
Min 2
Min 10
Min 4
Min 4
Min 2
100
Min 7
Min 6
Min 6
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90. Witte Bruidsduivenservice
91. Witte Duiven Drechtsteden
92. Witte Duiven
93. De Duiverie
94. Witte Bruidsduiven
95. J&A van der Leeden
96. Witte Duiven
97. Witte Bruidsduiven Limburg
98. Witte vleugels van vreugde en verdriet
99. Zeeuws Vlaanderen trouwduiven
100. Witte Duivenverhuur
101. Witte Bruidsduivenverhuur
102. Witte Duiven Puth
103. Duivenservice
104. Witte Bruidsduiven
105. Witte Postduiven Gelderland
106. Proff Sport
107. Trouwerij Duiven
108. Bruidsduiven
109. Witte Duiven Verhuur
110. Bruidsduif
111. Witte Duiven
112. Witte Duiven 4 you
113. Boelen
114. Bruidsduivenverhuur
115. Witte Bruidsduiven
116. Olthof Duivenverhuur
117. Hes Hesius
118. Witte Postduivenverhuur
119. Witte Duif
120. J Knaap Duivenverhuur
121. Het Bruidsduifje
122. Witte Bruidsduiven
123. De Zwarte Vogel
124. Witte Duiven
125. Combinatie Kroesen
126. Blaauw Drenthe
127. Hartenmand
128. Bruidsduiven
129. Vakfotografie Wim
130. Liefdesduif
131. Witte Bruidsduiven Friesland
132. Bruidsduiven
133. Bruidsduiven
134. Honeymoon Car
135. Witte Bruidsduiven Staphorst
136. Trouwduiven

XXXIII

Min 7
Min 4
Min 7
Min 2
Min 3
Min 2
Min 7
Min 4
Min 10
Min 7
Min 2
Min 2
Min 10
Min 7
Min 7
Min 2
Min 7
11
6
Min 2
Min 2
Min 2
Min 2
Min 2
Min 2
Min 6
Min 2
Min 2
Min 2
8
Min 10
Min 7
Min 4
Min 2
7
Min 2
8
Min 2
Min 2
Min 2
9
Min 2
7
Min 2
2
Min 12
Min 6
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137. Duivenverhuur Jan
138. De Buxushof
139. Witte Stenen Duiven
140. Kledingverhuur Opdenoordt
141. Het Trouwhuys
142. Bruidsduiven Maastricht
143. De Bruidsduif
144. Ooievaarslijn Hoorn
Totaal

40
2
Min 2
Min 2
Min 2
Min 20
Min 2
Min 2
Min 2083

XXXIV

Huur een dier: klik hier!

Bijlage 6 Verdeling aantal dieren per categorie
In onderstaande figuur valt af te lezen hoeveel dieren de bedrijven in bezit hebben die
uitsluitend dieren verhuren.

Aantal dieren per bedrijf
90

De Ark

78

80
70

Berts Animal Farm
Roels Beestenboel

Aantal

60

Ezelpark Poelman

50
40

40

Dierenrijk

30

30

21 19

20
10

Ezelstal de Edelingen

20

16

13

Liberty Dressage
Ponyride

4

Dieren-verhuur

0
1
Bedrijven

Figuur 4 Aantal dieren per bedrijf bij de categorie ‘bedrijven die uitsluitend dieren verhuren’

Er is echter bij enkele bedrijven een minimum weergegeven. De bedrijven waarbij dit het
geval is, is terug te vinden in bijlage VI. De kans is zeer groot dat bij deze bedrijven meer
dieren aanwezig zijn dan aangegeven in bovenstaande figuur.
Hier valt op dat Ezelpark Poelman met 78 dieren het grootste bedrijf is.
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Figuur 5 Aantal dieren per bedrijf bij de categorie 'evenementenbureaus'
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Artiesten Evenementen
Partynet
Picobello
Geerling Evenementen
Henk Out
Kwekel Evenementen
Me Worx
JB Productions
Kikker Kindershows
Bambino
AnnieMatie
Sint en Kerst
Evenementenburo Ambiance
Sfinx Evenementen
Thiborganisatie
Kinder Amusement
Joop Koekkoek
Esl Events
Managementbureau Xenopus
Reno Entertainment
Columba Decoratie

Huur een dier: klik hier!

In figuur 5 valt af te lezen hoeveel dieren de bedrijven in bezit hebben in de categorie
„evenementenbureaus‟. Ook hier is bij een aantal bedrijven een absoluut minimum
weergegeven. Geerling Evenementen , JB Productions en Artiesten Evenementen zijn volgens
dit figuur de grootste aanbieders.
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Figuur 6 Aantal dieren per bedrijf bij de categorie 'circussen’

In bovenstaande figuur valt af te lezen hoeveel dieren de bedrijven in bezit hebben in de
categorie „circussen‟. Ook hier is bij een aantal bedrijven een absoluut minimum
weergegeven. Opvallend is dat kleindierencircus Robin Hood zeker 2,5 keer zoveel dieren in
bezit heeft als het bedrijf dat op de tweede plek staat, Circus Enzo. Op de websitepagina van
De Leeuw Circusevents stond alleen aangegeven dat ze een olifant voor de verhuur hebben.

Aantal dieren per bedrijf
Vlinderstichting

30
25

Weizigt NMC

25

Activiteitencentrum de Boerderij

20

Aantal

20

17

15

Stadsboerderij het Buitenbeest
12

11

10
5

Milieu Huis

16

7

De Mettemaat
Bouwspeelplaats 't Landje

6

Diereninfo

2

1

Jeugddorp de Glind

0

Het Jeugdspeelpark

1
Bedrijven

Figuur 7 Aantal dieren per bedrijf bij de categorie ‘ educatieve bedrijven’
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Huur een dier: klik hier!

In figuur 7 valt af te lezen hoeveel dieren de bedrijven in bezit hebben in de categorie
„educatieve bedrijven‟. Ook hier is bij een aantal bedrijven een absoluut minimum
weergegeven. Het bedrijf „Diereninfo‟ is het grootste, gevolgd door „Jeugddorp de Glind‟,
„het Milieu Huis‟ en „de Mettemaat‟.
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Figuur 8 Aantal dieren per bedrijf bij de categorie ‘valkerijen’

In bovenstaande figuur valt af te lezen hoeveel dieren de bedrijven in bezit hebben in de
categorie „valkerijen‟. Ook hier is bij een aantal bedrijven een absoluut minimum
weergegeven. Het bedrijf met de meeste vogels in bezit die voor de verhuur worden
aangeboden is „de Valkerij Manege‟. Dit bedrijf bezit 200% meer dieren dan het bedrijf dat
op de tweede plek komt qua grootte, „Falconry Solutions‟.
Tabel 33Aantal dieren per bedrijf bij de categorie 'natuurbeheer'

Bedrijfsnaam
Gradient ecologisch
beheer
Stichting Schaapstil

Aantal
350
3

In tabel 33 is het aantal dieren per bedrijf bij de categorie „natuurbeheer‟ weergegeven. Deze
twee bedrijven zijn echter niet met elkaar te vergelijken aangezien er bij het bedrijf „Gradient
ecologisch beheer‟ het exacte aantal dieren is weergegeven en bij het bedrijf „Stichting
Schaapstil‟ een absoluut minimum, naar gelang het aantal diersoorten dat zij in bezit hebben.
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Huur een dier: klik hier!
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Figuur 9 Aantal dieren per bedrijf bij de categorie ‘dierenmodel’

In bovenstaande figuur valt af te lezen hoeveel dieren de bedrijven in bezit hebben in de
categorie „dierenmodel‟.
Het aantal dieren bij beide bedrijven is berekend aan de hand van het aantal diersoorten dat zij
beide in bezit hebben en voor beide bedrijven geldt dit aantal als een absoluut minimum.
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Figuur 10 Aantal dieren per bedrijf bij de categorie ‘overig’

In bovenstaande figuur valt af te lezen hoeveel dieren de bedrijven in bezit hebben in de
categorie „overig‟. Bij beide bedrijven gaat het om een absoluut minimum.
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Huur een dier: klik hier!

In figuur 10 op de volgende pagina valt af te lezen hoeveel dieren de bedrijven in bezit
hebben in de categorie „duivenverhuur‟. Ook hier is bij een aantal bedrijven een absoluut
minimum weergegeven. Opvallend is dat het bedrijf „Bruidsduiven‟ er met kop en schouders
bovenuit steekt. Dit bedrijf heeft 250% meer dieren dan het bedrijf dat hierop volgt,
„Duivenverhuur Jan‟.
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Huur een dier: klik hier!
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Figuur 11 Aantal dieren per bedrijf bij de categorie ‘duivenverhuur’
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Olthof Duivenverhuur
Hes Hesius
Witte Postduiven Verhuur
Witte Duif
J. Knaap Duivenverhuur
Het Bruidsduifje
Witte Bruidsduiven
De Zw arte Vogel
Witte Duiven
Combinatie Kroesen
Blaauw Drenthe
Hartenmand
Bruidsduiven
Vakfotografie Wim
Liefdesduif
Witte Bruidsduiven Friesland
Bruidsduiven
Bruidsduiven
Honeymoon Car
Witte Bruidsduiven Staphorst
Trouw duiven
Duivenverhuur Jan
De Buxushof
Witte Stenen Duiven
Kledingverhuur Opdenoordt
Het Trouw huys
Bruidsduiven Maastricht
De Bruidsduif
Ooievaarslijn Hoorn
Columba Decoraties

Huur een dier: klik hier!

Bijlage 7 Voorbeeld overeenkomst Ezelpark Poelman
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Huur een dier: klik hier!
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Huur een dier: klik hier!

Bijlage 8 Referenties viertal bedrijven
Berts Animal Farm
Koninklijke Shell, Akzo Chemie, Nissan, Douwe Egberts, Schuitema, Albert Heyn, Konmar,
Super de Boer, Mercedes, Mercure, Unilever, Div. Theaterbureaus, Div. Reclamebureaus,
Endemol Productie, BRT, BBC, TV Gelderland
Ezelstal de Edelingen
Bilderberg hotels, Ondernemersvereniging Zelhem, Kids Gids, Fiets en wandelbeurs,
Museumpark Oriëntalis, De recreatiebaron, Balloonfestival Sinderen, Justitie Den Haag,
Welkoop, Lemming film, Bever zwerfsport, Vara vroege vogels
Ponyride
Dierenselaan Den Haag, Boulevard Zuid-Rotterdam, Mercatorplein Amsterdam, Kinkerstraat
Amsterdam, Velpse Donderdagen, Duinrell, Winkelcentra‟s in Amersfoort, Gorinchem en
Sliedrecht, op diverse scholen
Circus Pardoes:
O.B.S de Opstap Oenenkerk, Renbaan Duindigt Wassenaar, Dierengeneeskunde
studentenkring Utrecht, Lustrum commissie Breukelen, Verzorgingstehuis de Vreedenhoff
Arnhem, Stichting Melkweg Pop Bleskensgraaf, Winkelketen Sissy-Boy Amsterdam,
Stichting kinder en Volksfeesten Luttenberg in Luttenberg, O.B.S de Startbaan te Eindhoven,
Loenense Mixed hockey club te Loenen a/d/ Vecht, Stichting Promotie Pannerden, Bestseller
Wholesale Benelux B.V Amersfoort, Leidens Onzet Leiden, Leger de Heils Uchelen, Shoeby
Fasions te Amsterdam, Boerendag Rijsbergen, Bloemenveiling Aalsmeer,
Ondernemingvereniging Tholen, Music Events ‟s-Hertogenbosch, Veenedaal horeca totaal,
Septemberpop te Workum, Farm @ Country Fair te Aalten, Kinderprogramma P.e.P. E.O
omroep, N.S. Nederlandse Spoorwegen, Explorama Utrecht, Boni supermarkt Maartensdijk,
Drogisterij de Trekpleister, Diverse Rabobanken, Dutch Artist management Hilversum,
Gemeente Zoetermeer, Publicis Van Sluis Consultants, Amsterdam Frans Bauer concert
Arnhem, Rocket productions & event BV Zaltbommel, ABN Amro Amsterdam, Dutch Artist
Amsterdam, Melkwegpop te Bleskensgraaf, De Feestcentrale Arnhem
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Huur een dier: klik hier!

Bijlage 9 Aantal diersoorten die te huur worden aangeboden
Onderstaande tabellen weergeven alle gevonden diersoorten die volgens de websitepagina‟s
van de bedrijven verhuurd worden ter amusement.
In totaal worden er 150 diersoorten aangeboden door de bedrijven voor de verhuur.
Tabel 34 Hond- en katachtigen die te huur worden aangeboden

(onder)soort/ras
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Duitse staande jachthond
Bloedhond
Weimarse staande hond
Huiskat
Tijger
Poema
Cheeta
Leeuw
Zwarte panter

Hond- en katachtigen
Wetenschappelijke
naam
Canus lupus familiarus
Canus lupus familiarus
Canus lupus familiarus
Felis catus
Panthera tigris
Puma concolor
Acinonyx jubatus
Panthera leo
Panthera pardus

Door aantal bedrijven
aangeboden
1x
1x
1x
6x
3x
2x
1x
2x
1x

Tabel 35 Paardachtigen die te huur worden aangeboden

(onder)soort/ras
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mini Appaloosa
Haflinger
Shetlander
Fries
Paard/pony
Ezel
Muildier
Zebra

Paardachtigen
Wetenschappelijke naam
F. Caballus
Equus caballus
Equus caballus
Equus caballus silvaticus
Equus caballus
Equus asinus
Equus quagga

Door aantal bedrijven
aangeboden
2x
2x
2x
1x
15 x
29 x
1x
3x

Naast enkele paarden en pony rassen komt ook de soort „paard / pony‟ voor, dit is in verband
met de wijze van vermelden van de diersoorten op de websitepagina‟s van de bedrijven. Op
de meeste pagina‟s wordt vermeld dat ze paarden of pony‟s verhuren maar vermelden geen
ras erbij.

XLIII

Huur een dier: klik hier!

Het muildier heeft in tabel 35 geen wetenschappelijke naam. De reden hierachter is, is dat het
muildier niet gezien wordt als een diersoort maar als een steriele kruising, zij kunnen geen
vruchtbare nakomelingen krijgen en zijn daarom geen soort. Alleen soorten krijgen
wetenschappelijke namen.
Tabel 36 Kameelachtigen die te huur worden aangeboden

(onder)soort/ras
1.
2.
3.
4.
5.

Lama
Alpaca
Guanaco
Dromedaris
Kameel

Kameelachtigen
Wetenschappelijke naam

Door aantal bedrijven
aangeboden

Lama vicugna
Vicugna pacos
Lama guanicoe
Camelus dromedarius
Camelus bactrianus

7x
3x
1x
5x
27 x

Tabel 37 Runderen die te huur worden aangeboden

Ras/geslacht
1.
2.
3.
4.
5.

Zeboe
Galloway koe
Os
Koe
Buffel

Runderen
Wetenschappelijke naam
Bos taurus indicus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bubalis bubalis
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Door aantal bedrijven
aangeboden
2x
1x
11 x
10 x
1x

Huur een dier: klik hier!

Tabel 38 Geit- en schaapachtigen die te huur worden aangeboden

(onder)soort/ras
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Angora geit
Melkgeit
Dwerggeit
Anglo Nubische geit
Wallische Zwarthals
Franse Alpine
Polygrome
7. Sneeuwgeit
8. Steenbok
9. Franse Dwergschapen
10. Hampshire Down
schapen
11. Kameroenschaap
12. Quessant
13. Wild Shirehorn
Barbedos
14. Blackbelly

Geit- en schaapachtigen
Wetenschappelijke naam

Door aantal bedrijven
aangeboden

Capra hircus
Capra hircus hircus
Capra hircus hircus

2x
1x
4x
1x
1x
1x

Oreamnos americanus

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Tabel 39 Knaagdieren die te huur worden aangeboden

(onder)soort/ras
1.
2.
3.
4.
5.

Muis
Mongoolse gerbil
Cavia
Chinchilla
Hamster

Knaagdieren
Wetenschappelijke naam
Mus domesticus
Meriones unguiculatus
Cavia porcellus
Chinchilla lanigera
Cricetus cricetus
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Door aantal bedrijven
aangeboden
6x
3x
15 x
1x
4x

Huur een dier: klik hier!

Tabel 40 Overige zoogdieren die te huur worden aangeboden

(onder)soort/ras
1. Varken
2. Giraffe
3. Damhert
4. Rendier
5. Nijlpaard
6. Beer
7. Stinkdier
8. Zeeleeuw
9. Konijn
10. Aap
11. Koalabeer

Overige zoogdieren
Wetenschappelijke naam
Sus scrofa domesticus
Giraffa camelopardalis
Dama dama
Rangifer tarandus
Hippopotamus amphibius
Ursus Arctos
Mephitis mephitis
Otariinae
Oryctolagus cuniculus
Simiiformes
Phascolarctos cinereus

Door aantal bedrijven
aangeboden
8x
1x
1x
3x
1x
2x
1x
1x
25 x
1x
1x

Tabel 41 Vogels die te huur worden aangeboden

(onder)soort/ras
1. King duif
2. Postduif
3. Tortelduif
4. Flamingo
5. Ooievaar
6. Ara
7. Kaketoe
8. Grijze Roodstaart
9. Parkiet
10. Barnevelder
11. Zwarte Kerkuil
12. Bengaalse Oehoe
13. Afrikaanse Oehoe
14. Canadese Oehoe
15. Turkmeense Oehoe
16. Siberische Oehoe
17. Europese Oehoe
18. Afrikaanse Vlekken
Oehoe
19. Amerikaanse Oehoe
20. Melk Oehoe
21. Roodpoot Bosuil
22. Maleise Bosuil
23. Westerse Schreeuwuil

Vogels
Wetenschappelijke naam
Columba livia
Columba livia
Streptopelia turtur
Phoenicopteridae
Ciconia ciconia
Ara
Cacatuidae
Psittacus erithacus
Melopsittacus
Gallus gallus domesticus
Tyto alba
Bubo bengalensis
Bubo africanus
Bubo virginianus subarticus
Bubo turcomanus omissus
Bubu bubo sibericus
Bubo bubo
Bubo africanus
Bubo virginianus
Bubo lacteus
Strix rufipes
Strix seloputo
Otus choliba
XLVI

Door aantal bedrijven
aangeboden
2x
97 x
3x
7x
2x
2x
6x
1x
2x
1x
1x
8x
5x
3x
1x
2x
6x
1x
1x
1x
2x
2x
1x

Huur een dier: klik hier!
24. Braziliaanse Dwerguil
25. Sneeuwuil
26. Laplanduil
27. Dwergooruil
28. Steenuil
29. Gans
30. Indische loopeend
31. Mandarijneend
32. Sikkeleend
33. Emoe
34. Roze Pelikaan
35. Struisvogel
36. Chiliarend
37. Zeearend
38. Bateleur arend
39. Afrikaanse visarend
40. Vechtarend
41. Zwarte Arend
42. Kroonarend
43. Steppe Arend
44. Steenarend
45. Rode Wouw
46. Roodstaartbuizerd
47. Roodnekbuizerd
48. Arendbuizerd
49. Witstaartbuizerd
50. Europese Buizerd
51. Roodrugbuizerd
52. Woestijnbuizerd
53. Galapagos Buizerd
54. Koningsbuizerd
55. Hagedisbuizerd
56. Afrikaanse Havik
57. Europese Havik
58. Ruppelgier
59. Witkopgier
60. Kalkoengier
61. Witruggier
62. Palmgier
63. Kapgier
64. Vale Gier
65. Andescondor
66. Geelkopgier
67. Holen kiekendief
68. Aplomadovalk
69. Falkland Caracara
70. Torenvalk
71. Kuif Caracara

Glaucidium brasilianum
Bubo scandiaca
Strix nebulosa
Otus scops
Athene noctua
Anser
Aix galericulata
Anas falcata
Dromaius novaehollandiae
Pelicanus onocrotalus
Struthio camelus
Geranoaetes melanoleucus
Haliaeetus leucocephalus
Terathopius ecaudatus
Pandion haliaetus
Hieraaetus bellicosus
Aquila verreauxi
Stephanoaetus coronatus
Aquila nipalensis
Aquila chrysaetos
Milvus milvus
Buteo jamaicensis
Buteo auguralis
Buteo rufinus
Buteo albicaudatus
Buteo buteo
Buteo polyosoma
Parabuteo unicintus
Buteo galapagoensis
Butea regalis
Kaupifalco monogrammicus
Accipiter tachiro
Accipiter gentilis
Gyps rueppelli
Trigonoceps occipitalis
Cathartes Aura
Gyps africanus
Gypohierax angolensis
Necrosyrtes monachus
Gyps fulvus
Vultur gryphus
Cathartes burrovianus
Circus
Falco femoralis
Phalcoboenus australis
Falco tinnunculus
Caracara plancus
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2x
5x
2x
3x
2x
15 x
1x
1x
1x
6x
1x
6x
3x
5x
2x
2x
1x
1x
1x
6x
3x
1x
5x
1x
2x
2x
4x
1x
11 x
1x
4x
1x
1x
1x
3x
3x
6x
3x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
3x
9x
2x

Huur een dier: klik hier!
72. Geervalk
73. Sakervalk
74. Lannervalk
75. Zuideuropese slechtvalk
76. Slechtvalk
77. Luggervalk
78. Giervalk
79. Sperwer
80. Rode Ardenner Kalkoen
81. Kalkoen
82. Vink
83. Schildraaf

Falco rusticolus
Falco cherrug
Falco biarmicus
Falco peregrinus brookei
Falco peregrinus
Falco jugger
Falco rusticolus
Accipiter nisus
Meleagris gallopavo
Meleagris gallopavo
Fringilla coelebs
Corvus albus

2x
11 x
4x
1x
19 x
3x
3x
2x
1x
1x
1x
1x

Tabel 42 Reptielen die te huur worden aangeboden

(onder)soort/ras
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regenboogboa
Python
Blauwtongskink
Leguaan
Krokodil
Schildpad

Reptielen
Wetenschappelijke naam
Epicrates cenchria cenchria
Python reticulatus
Tiliqua scincoides
Iguana iguana
Crocodylidae
Testudines
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Door aantal bedrijven
aangeboden
1x
3x
1x
1x
4x
3x

Huur een dier: klik hier!

Tabel 43 Geleedpotigen die te huur worden aangeboden

(onder)soort/ras
1. Vogelspin
2. Meeltor
3. Tor
4. Vliegenlarf
5. Rozenkever
6. Wandelende tak
7. Kakkerlak
8. Sprinkhaan
9. Krekel
10. Krab
11. Miljoenpoot
12. Schorpioen
13. Koolwitje

Geleedpotigen
Wetenschappelijke naam

Door aantal bedrijven
aangeboden

Theraphosidae
Tenebrio molitor
Coleoptera
Phyllopertha horticola
Carausius morosus
Blattodea
Acridoidea
Ensifera
Brachyura
Diplopoda
Scorpiones
Pieris rapae

3x
2x
1x
1x
1x
4x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
1x

Tabel 44 Amfibieën die te huur worden aangeboden

(onder)soort/ras
1. Kikker
2. Reuzenpad
3. Salamander

Amfibieën
Wetenschappelijke naam
Anura
Rhinella marina
Caudata
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Door aantal bedrijven
aangeboden
3x
1x
2x

Huur een dier: klik hier!

Tabel 45 Vissoorten die te huur worden aangeboden

(onder)soort/ras
1. Sluierstaart
2. Modderkruiper
3. Zwaarddrager
4. Black Molly
5. Gup
6. Plaatje
7. Regenboogzalm
8. Pantsermeerval
9. Meerval
10. Congozalm
11. Kerenbuikcichlide
12. Prachtbaars
13. Labyrintvis

Vissoorten
Wetenschappelijke naam

Door aantal bedrijven
aangeboden

Carassius
Botia macracanthus
Xiphoporus helleri
Peocilia sphenops
Poecilia reticulata
Xiphoporus maculatus
Melanontaeia lacustris
Corydoras
Siluridae
Phenacogrammus
interruptus
Pelvicachromis pulcher
Perca fluviatilis
Anabantoidei

2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Tabel 46 Overige dieren die te huur worden aangeboden

(onder)soort/ras
1. Regenworm
2. Reuzenslak

Overige dieren
Wetenschappelijke naam
Lumbricus terrestris
Stylommatophora

L

Door aantal bedrijven
aangeboden
1x
1x

