
Checklist: waar moet u op letten voor u een knaagdier aanschaft? 
 

Voorbeeld voor 2 cavia’s 
 

Vul in hoeveel tijd/geld u kan spenderen aan volgende puntjes of hoeveel u denkt nodig te hebben voor 
volgende puntjes. Zo krijgt u een goed overzicht van wat nodig is. Indien u niet zeker bent van wat u 
ingevuld heeft, mag u altijd contact opnemen met me om mijn mening te vragen of kan u dit overzicht 

posten in een facebookgroep en vragen naar de mening van andere knaagdierbaasjes. 

 
KOSTEN 
  
Éénmalige kosten: 
  Hok    60 euro 
  Voerbakje   4 euro 
  Hooiruif   7 euro 
  Waterflesje   3 euro 
  Speelgoed   10 euro 
  Knaagmateriaal  0 euro 
  Huisje    15 euro 
  Schepje   4 euro 
  Borstels en kammen  6 euro 
  Nagelschaartje   5 euro 
  Ren    45 euro 
   
      159 EURO TOTAAL 
   
 Standaardkosten: 
  Voeding   Cavia Nature 2,5 kg 8,49 euro 
      Hooi 5,79 euro 
  Bodembedekking  Zaagsel 4 (2x per maand)euro 
  Snacks    3 euro 
  Verse groenten en fruit 5 euro (3x per maand) 
  Vitamines    Condivit C+ 6,90 euro 
 
      +/- 12 EURO TOTAAL/WEEK 
      47,18 EURO TOTAAL/MAAND 
 
 Buitengewone kosten:  
  Dierenarts   / euro 
  Pension    / euro 
 
TIJD 
 Verzorging    15 min./dag 
 Aandacht    40x2 min./dag (per cavia) 
 
      95 MIN. TOT/DAG 
 
 
 



 
 
 
 
 
RUIMTE EN PLAATS 
 
Waar komt het hok te staan? Hoeveel plaats neemt het hok in beslag? Waar komen de 
benodigdheden te staan? Kunnen de dieren buiten verblijven? (enkel konijnen) Is er een 
reserve plek waar ze kunnen staan als het buiten te warm of te koud is? 

 
Grootte hok: 120 cm x 45 cm x 25 cm 
Plaats hok: keuken 

 Ren of losloopruimte: ja 
 Plaats ren of losloopruimte: veranda 

Reserve plaats in geval dat verhuizing nodig is (door koude, hitte, verbouwingen,…): 
living 

 
 
TAAKVERDELING 
Vul hier in wie aan welke taak wil en kan meehelpen. Vul bovenaan de namen in en zet kruisjes 
bij welke klusjes iedereen kan en wil doen. 
 
TAAK JAN FIEN BART MAMA Oma & Opa 
Eten geven x     
Hooi geven x     
Vers water x     
Groenten en fruit 
geven 

 x x   

Knuffelen x x x x  
      
Nagels knippen    x  
Gezondheidscheck    x  
Borstelen  x x   
Hok verschonen x     
Inkopen doen     x  
      
Dierenartsbezoek    x  
Vakantieopvang     x 
 
  
 
 
 


