
[Typ hier] 
 

De vermelde prijzen in de tarievenlijst zijn bindend voor de contractpartijen en gelden voor de periode zoals in 
de tarievenlijst aangegeven. Prijswijzigingen zijn voorbehouden aan de Stichting DAD en worden uiterlijk drie 
maand voorafgaande aan de ingangsdatum bekend gemaakt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de 
prijsontwikkeling zoals door het CBS wordt aangegeven. 

       
 

 
 

De tarieven gelden vanaf 1 april 2022 

Intakefase 
In de intakefase maken we kennis met elkaar en kijken we of er een indicatie 
voor een hulphond is. Er is tenminste één intakegesprek nodig. 

 

Informatief gesprek (indien gewenst) 

− Exclusief € 0,27/km aan 
reiskosten 

€ 50,- 

Eerste intakegesprek 
Eenmalig 

− Exclusief € 0,27/km aan 

reiskosten voor twee intakers 

€ 120,- 

Aanvullend intakegesprek  

− Exclusief € 0,27/km aan 
reiskosten voor twee intakers 

€ 90,- 

Ondersteuning aanvraag WMO-
indicatie (indien van toepassing)  

€ 50,- 

 

Pre-trajectfase  
In de pre-traject fase bereiden we je voor op de komst van de hond en zoeken 
we samen uit welke hond bij jou past. In de tussentijd kijk je samen met je 
trainer/coach naar de frequentie van de trainingen. Ons advies is minimaal één 

keer per maand te trainen. In de pretrajectfase betaal je nog geen jaarlijkse 
bijdrage aan de stichting.  

 

Trainingskosten per training Dutch 

Assistance Dogs  
− Inclusief verslaglegging en 

tussentijds contact; 

− Exclusief € 0,27/km aan 
reiskosten; 

− Exclusief eventuele OV kosten 
en parkeerkosten. 

€ 90,- 

 

  

Tarieven 2022 



[Typ hier] 
 

De vermelde prijzen in de tarievenlijst zijn bindend voor de contractpartijen en gelden voor de periode zoals in 
de tarievenlijst aangegeven. Prijswijzigingen zijn voorbehouden aan de Stichting DAD en worden uiterlijk drie 
maand voorafgaande aan de ingangsdatum bekend gemaakt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de 
prijsontwikkeling zoals door het CBS wordt aangegeven. 

 

Puppyfase 
In de puppyfase begin je met een wekelijkse training met jouw trainer/coach, 

zodat je een goede start kunt maken. Daarna bouw je, in overleg met je 
trainer/coach, af tot minimaal één keer per maand.  
 

Afname puppytest  
Eenmalig  

− Exclusief € 0,27/km aan 
reiskosten naar de fokker toe 

voor tester en observator 

€ 120,- 

Aanschaf Pup (eenmalig) 1  € 1000 - € 1500,-  

Puppycursus 2 € 150,-  

Trainingskosten per training Dutch 

Assistance Dogs  
− Inclusief verslaglegging en 

tussentijds contact; 
− Exclusief € 0,27/km aan 

reiskosten; 

− Exclusief eventuele OV 
kosten en parkeerkosten 

€ 90,- 

Bijdrage Dutch Assistance Dogs 
Jaarlijks (overheadkosten)   

€ 120,- 

Basisfase 
In de basisfase heb je tenminste één keer per maand een training met je 
trainer/coach. Mocht de opleiding stagneren of niet genoeg vorderen, kan je 
trainer/coach adviseren om de trainingsfrequentie op te voeren.  

 

Jonge hondencursus 2 € 150,-  

Trainingskosten per training Dutch 
Assistance Dogs  

− Inclusief verslaglegging en 
tussentijds contact; 

− Exclusief € 0,27/km aan 
reiskosten; 

− Exclusief eventuele OV 

kosten en parkeerkosten 

€ 90,- 

Bijdrage Dutch Assistance Dogs 

Jaarlijks (overheadkosten)   

€ 120,- 

 
1 Dit bedrag is indicatief. Je betaalt dit bedrag aan de fokker. 
2 Dit bedrag is indicatief. Je betaalt deze kosten aan een hondenschool bij jou in de buurt. De Stichting 
adviseert en kan bemiddelen. 
 



[Typ hier] 
 

De vermelde prijzen in de tarievenlijst zijn bindend voor de contractpartijen en gelden voor de periode zoals in 
de tarievenlijst aangegeven. Prijswijzigingen zijn voorbehouden aan de Stichting DAD en worden uiterlijk drie 
maand voorafgaande aan de ingangsdatum bekend gemaakt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de 
prijsontwikkeling zoals door het CBS wordt aangegeven. 

 

Certificeringsfase 
In de certificeringsfase heb je tenminste één keer per maand een training met je 

trainer/coach. Mocht de opleiding stagneren of niet genoeg vorderen, kan je 
trainer/coach adviseren om de trainingsfrequentie op te voeren.  
 

Trainingskosten per training Dutch 
Assistance Dogs  

− Inclusief verslaglegging en 
tussentijds contact; 

− Exclusief € 0,27/km aan 
reiskosten; 

− Exclusief eventuele OV kosten 

en parkeerkosten 

€ 90,- 

Bijdrage Dutch Assistance Dogs 

Jaarlijks (overheadkosten)   

€ 120,- 

Afname certificeringstest  

− Exclusief € 0,27/km aan 
reiskosten voor zowel tester 

als observator; 
− Inclusief uitgifte certificaat, 

labels zonder L (indien van 

toepassing) en nieuw 
identificatiepasje 

€ 240,- 

 

Na-trajectfase 
In deze fase is je hond officieel een assistentiehond. Je bent verplicht om 

jaarlijks opnieuw een hercertificeringstest te doen. 

Bijdrage Dutch Assistance Dogs 

Jaarlijks (overheadkosten)   

€ 120,- 

Hercertificeringstest  

Jaarlijks 
− Exclusief € 0,27/km aan 

reiskosten 

€ 60,- 

  

  



[Typ hier] 
 

De vermelde prijzen in de tarievenlijst zijn bindend voor de contractpartijen en gelden voor de periode zoals in 
de tarievenlijst aangegeven. Prijswijzigingen zijn voorbehouden aan de Stichting DAD en worden uiterlijk drie 
maand voorafgaande aan de ingangsdatum bekend gemaakt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de 
prijsontwikkeling zoals door het CBS wordt aangegeven. 

Benodigdheden  
Je hond moet als assistentiehond zichtbaar zijn, door middel van een werktuig of 

werkdek met daarop het logo van DAD. Kies je voor het werkdek dan hoort daar 

nog een setjes labels bij. 

WERKDEK, WERKTUIG, LIJNEN 

Werkdek Julius K9 IDC  

Kleur: neon geel  
− Exclusief verzendkosten 

€ 19,50 - € 39,- 

Y-Tuig 
− Exclusief verzendkosten 

€ 42,50 - € 45,- 

DAD Riem 
− Exclusief verzendkosten 

€ 19,50 

DAD Politielijn 
− Exclusief verzendkosten 

€ 29,50 

LABELS & IDENTIFICATIEPAS 

Labels voor K9 tuig-met “L” bedrukt  

− Exclusief verzendkosten 

€ 10,25 

Identificatiepas 

− Exclusief verzendkosten 

€ 15,- 

BOEKEN 

Boek “Van puppy tot 
assistentiehond” door Sabine van 

Westerop 
− Exclusief verzendkosten 

€ 12,50 

Boek “Van huishond naar 
assistentiehond” door Sabine van 
Westerop 

− Exclusief verzendkosten 

€ 12,50 

 


