dier en i n de wi nkel

Het goede voorbeeld
Als verkoper van huisdieren zit je soms in een
spagaat. In de beperkte ruimte van je winkel is geen
plek om alle dieren de ruimte te geven die ze nodig
hebben om lang en gelukkig te kunnen leven. En dat
hoeft ook niet, want ze zitten er maar tijdelijk. Je wilt
echter niet dat nieuwe eigenaars daardoor denken
dat een klein hokje ook wel voldoet. Voldoende
ruimte en een goede inrichting zijn immers
ontzettend belangrijk voor het welzijn van een dier.
Hoe zorg je ervoor dat de dieren die je verkoopt de
huisvesting zullen krijgen die ze verdienen?
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n de eerste plaats: schrap te kleine kooitjes, aquariums,
terrariums en hokken uit je assortiment. Het verkoopt

Wie wordt de gelukkige?

Bepaal eerst welke diersoort je op die manier wilt uitlichten.

misschien wel, maar is dat wat je wilt uitdragen? Om dui-

Dat hangt mede af van de ruimte die je hebt; voor een mooi

delijk te maken dat je een professional bent kun je beter

muizenverblijf heb je natuurlijk minder plaats nodig dan voor

nee verkopen, goede uitleg geven en je klanten overtui-

een konijnenren. En bij een volière voor grasparkieten kun

gen dat het echt een maatje meer moet zijn. Daarmee

maak je het onderscheid tussen jouw expertise en de
bouwmarkt of de onlinegrabbelbakken uit het
verre oosten. Van hun prijzen kun je het
toch niet winnen, dus gooi liever je vakkennis in de strijd. Heb je geen ruimte

om een voorraad grote verblijven op
te slaan, zorg dan dat je ze vlot kunt
bestellen. Ideaal is natuurlijk als je

je deels in de hoogte werken omdat ze van klimmen houden,
maar een kanarie heeft daar niets aan en vraagt dus meer horizontale ruimte. Voor een mooi ingericht aquarium is ook
altijd wel een plek te vinden. Kijk dus goed wat er
haalbaar is.

Locatie, locatie, locatie…

Bepaal dan waar het verblijf moet komen.
Houd daarbij rekening met zaken als licht,

ze kunt laten thuisbezorgen, zodat

temperatuur en beschutting. Dieren willen

je klant niet hoeft te sjouwen.

zich veilig voelen, dus midden in je zaak is

Laat het zien

De volgende stap: laat zien hoe het
wél moet! Dat kan door een paar mooie

demonstratie-verblijven in je winkel te
maken. Zo hebben je klanten een goed voorbeeld

vaak niet de meest handige plek. Een plaatsje
achterin, bijvoorbeeld langs de wand, is daarom
beter. Een bijkomend voordeel is dat mensen zo
door je hele winkel lopen. Voor schemerdieren als
muizen of hamsters is een wat donkere plek geschikt,
zodat ze zich wat vaker zullen vertonen. Dat geldt doorgaans

en bovendien kan een mooi ingericht dierenverblijf een echte

ook voor aquaria. Voor dagdieren zoals cavia’s of vogels is een

publiekstrekker zijn.

plekje met meer verlichting prettiger.
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Verder moet je er zelf goed bij kunnen om schoon te maken
en moet je voorkomen dat er opstoppingen ontstaan als
klanten wat langer blijven staan kijken. In de huidige tijden
is dat extra belangrijk: je klanten moeten 1,5 meter afstand
van elkaar kunnen houden. Zorg er dus voor dat winkelende klanten niet gedwongen worden te wachten op kijkende
klanten maar een alternatieve route kunnen kiezen.

Wooncomfort

Voor de afmetingen van het verblijf en tips over de inrichting kun je in de Huisdierenbijsluiters kijken. Zorg in elk

geval voor voldoende schuilplekken, want elk dier moet
zich kunnen terugtrekken als hij zich onveilig voelt. Bij
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matief voor je bezoekers. Niet voor niets is ‘voerdertijd’ in

Nu nog makkelijker:
prints bestellen!
Ondernemers houden van efficiëntie. Daarom kun je nu op veler verzoek de Samenvattingen ook in geprinte vorm tegen een klein bedrag
bestellen in de LICG-webshop. Dat scheelt tijd, papier en printerinkt
en misschien wel ergernis over mislukte printjes of vastgelopen
papier. Zo wordt het wel héél eenvoudig om de juiste informatie op
papier mee te geven.

Grijp je korting

Als speciale introductie-actie krijg je nu korting op de geprinte Samenvattingen. Vanaf het uitkomen van dit Dibevo-Vakblad tot en met
4 oktober betaal je maar 50 cent voor elk pakketje van tien Samenvattingen van een diersoort (plus verzendkosten). Maak het jezelf dus
gemakkelijk, wees er snel bij en zorg dat jij voorlopig niet misgrijpt als
je informatie wilt meegeven!

dierentuinen zo populair! Geef ze daarom speelgoed en doe
aan voerverrijking. Verstop een deel van het voer in veilig
speelgoed zodat ze hun best moeten doen en lekker bezig
zijn. Boor bijvoorbeeld gaatjes in een dikke knaagtak en
stop daar brokjes in, doe wat groente (waar de dieren aan
gewend zijn!) in een metalen hooibal of prop een leeg toiletrolletje vol met kruidenhooi. Controleer wel regelmatig of
alles goed gaat. Meer tips vind je o.a. op licg.nl in de documenten over ‘Voedselverrijking en spelletjes voor konijnen
en knaagdieren’ en ‘Voedselverrijking voor papegaaien’. En
zijn de dieren lekker bezig met een nieuw speeltje? Dan
levert dat leuk fotomateriaal voor op je social media!

Inspireren

Je zult niet voor alle dieren die je verkoopt zo’n mooi voorbeeldverblijf kunnen maken. Overweeg daarom eens een
inspiratiemuur of -bord. Hang mooie foto’s op van goede
huisvesting, tips voor inrichting,
zorg dat er een lijst is van de verblijven die je kunt bestellen. Print
toepasselijke LICG-documenten

uit en hang ze erbij, zoals die
over ‘Inrichting van knaagdierverblijven’, ‘Het tropisch zoetwateraquarium’, ‘Het terrarium’
of natuurlijk de Huisdierenbijsluiters. Ook leuk: houd een
fotowedstrijd waarbij je klanten
foto’s van hun verblijf kunnen
insturen. De mooiste en beste voorbeelden krijgen een plekje op je muur.

Informeren

Last but not least: zorg voor goede infor-

matie! Bespreek wat de dieren nodig
hebben en leg ook uit waarom: vertel
iets over het natuurlijk gedrag en hoe
belangrijk dat is voor het welzijn van een
dier. Geef bovendien de Huisdierenbijsluiter mee. Want als
knaagdieren wordt daar vaak wel aan gedacht, maar het

mensen zwart-op-wit in een onafhankelijke folder kunnen

geldt ook voor bijvoorbeeld vogels of vissen! Kies een

lezen wat hun dier nodig heeft, is de kans groter dat ze er

inrichting die past bij het natuurlijke gedrag van het dier.

iets mee doen. Je print ze eenvoudig vanaf de professio-

Denk daarbij aan graafmogelijkheden, klimgelegenheid

nals-website van het LICG.

of knaagmaterialen voor kleine knagers, natuurlijke zitstokken en een badje voor vogels en passende planten,
hout en stenen in het aquarium of terrarium. Richt bij-

Kort maar krachtig

De Huisdierenbijsluiters geven uitgebreide informatie

voorbeeld een hamsterverblijf in volgens het populaire

over het dier. Vind je dat wat lang om mee te geven, dan

‘hamsterscaping’, met een graafplek, bruggetjes, huisjes,

kun je voor steeds meer diersoorten ook kiezen voor de

een houten looprad, mos en andere leuke elementen.

Samenvatting. Dat is de meest essentiële informatie over

Trouwens, ‘mouse-scaping’ of ‘rat-scaping’ kan natuurlijk

het dier op één A4. Daarmee voldoe je aan de wettelijke

ook! Natuurlijk zet je alles wel stevig vast om ongelukken

plicht om schriftelijke informatie mee te geven. Je hoeft

te voorkomen.

niet bang te zijn dat je je klant de deur uit stuurt met

Actie = Attractie

QR-code. Als je klant die scant met zijn mobieltje, dan

Dat is goed voor hun welzijn en daarnaast leuk en infor-

met extra informatie. ←

De dieren moeten natuurlijk ook genoeg te doen hebben.
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te summiere informatie. Op de Samenvatting staat een
verschijnt meteen de uitgebreide Huisdierenbijsluiter

