
Tarieven 

(al onze tarieven zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief eventuele verplaatsingsonkosten) 
 
Intakegesprek gedragsbegeleiding 

Elke vorm van gedragsbegeleiding, gedragstherapie of privétraining start met een intakegesprek. Hier 
gaan we diepgaand in op waar u tegenaan loopt.  

Dit gesprek dient als kennismaking waarbij het gedrag van uw hond in kaart wordt gebracht. Op basis 
hiervan stellen we een gepersonaliseerd voorstel op om het gedrag van uw hond te optimaliseren. 
Na dit gesprek kan u uit de voorgestelde pakketten een keuze maken. De eigenlijke begeleiding start 
vanaf hier! 
  
Belangrijk: dit gesprek is nog geen begeleiding of training. Het dient als kennismaking en het gedrag 
van uw hond wordt tijdens dit gesprek in kaart gebracht. Bovendien wordt er een inschatting 
gemaakt over de te volgen begeleiding. Na dit gesprek kan u op basis van de voorgestelde pakketten 
een keuze maken die u het beste ligt of u vraagt naar een pakket op maat. 
  
Het intakegesprek kost € 25, duurt 30 min en gaat door bij ons, Hoogboomsteenweg 233, 2950 
Kapellen. Is het door omstandigheden niet mogelijk om met uw hond tot bij ons te komen (ernstig 
trauma, agressie, tijdsgebrek,…), dan kan dit ook via videochat of telefoon.  
  
Intakegesprek   € 25  

 
Start gedragsbegeleiding 

De eigenlijke gedragsbegeleiding beginnen we vanuit het eerste consult. Hiervoor trekken we een 
tweetal uurtjes uit. Een consult kan aan huis of op locatie. Bij specifieke gedragsproblemen 
binnenshuis zoals blaffen, bijtgedrag, ongewenst gedrag naar bezoek of onzindelijkheid gebeurt het 
consult bij voorkeur aan huis. Bij twijfel hierover kan u ons steeds contacteren om het juiste consult 
in te plannen. 

Consult aan huis   € 195 + verplaatsingskosten 0,50 cent/km 

Consult op Arthishoeve  € 160 

 
Opvolgconsults 

Na een eerste consult wordt er een gepersonaliseerde aanpak op maat besproken. Dit maatwerk is 
afhankelijk van het advies en waarnemingen tijdens het eerste consult, gecombineerd met uw 
wensen. Zo’n opvolgconsult duurt een uur. De opvolging kan bestaan uit extra privélessen enerzijds 
ofwel de toegang tot de groepslessen anderzijds. Mijn doel is  

Aan huis   € 85 + verplaatsingskosten 0,50 cent/km 

Op Arthishoeve   € 75 
(of afgesproken locatie zoals bv. park van Brasschaat)  

 

  



Groepslessen 

Onze aanrader! Deze lessen gaan altijd door op publiek terrein zodat de omgeving wekelijks verschilt. 
Deze trainingsvorm geeft u een realistisch beeld van het gedrag van uw hond. Dit is een groot 
verschil met trainingen op eenzelfde hondenschool. De nadruk in de groepslessen ligt op 
gedragstraining (hondenpsychologie) en niet op hondentraining (aanleren van trucjes, trainen voor 
bepaalde wedstrijden of certificaten). Wij hebben absoluut geen bezwaar tegen deze laatste vormen 
van training. Zij hebben echter een zeer klein aandeel in de verbetering van het gedrag van uw hond. 
Bovendien wordt er in besloten groep getraind waardoor er voldoende aandacht en begeleiding is 
voor iedereen. Familieleden of partners zijn steeds welkom om mee aan te sluiten.  
 
Let wel! Honden krijgen pas toegang tot de groepsles na een gunstig advies van ons ( met 
uitzondering van trainingspakketten). Honden waarbij nog te veel werkpunten zijn dienen eerst het 
traject gedragsbegeleiding te volgen tot zij in staat zijn deze toelating te verkrijgen. Indien uw hond 
te gevoelig is aan de omgeving (andere honden, mensen, bepaalde prikkels) zal hij zeer moeilijk tot 
niet kunnen leren en bestaat zelfs de kans dat hij met een negatieve ervaring thuiskomt. Bovendien 
is het zonde van uw tijd en moeite. Deze toelating voor de groepsles is steeds op maat en per hond.  

Wat verwachten wij van hond en baas?  
- Uw hond moet in staat zijn om op een aanvaardbare sociale afstand zich te gedragen rondom 
andere honden, mensen en de omgeving.  
- De eigenaar moet al een aantal basistechnieken bezitten om samen met zijn hond een team te 
vormen welke samen een aangenaam duo vormen voor de omgeving.  

Beide zaken worden geanalyseerd en aangeleerd tijdens de privé-training van de gedragsbegeleiding. 

Tarief groepslessen    
eerste deelname   € 25/les 
 

Deze lessen gaan enkel door op afspraak. Ze vinden plaats in het park van Brasschaat of op het 
trainingsveld van Arthishoeve. De vaste lesdag is zaterdag ( voormiddag).  
Bij elke instap in deze lessen schrijft u zich per maand in. Waarom? Omdat we op één les geen 
blijvend resultaat kunnen garanderen. Bovendien heeft u uw hond een minimum aantal frequenties 
nodig om een nieuwe gewoonte aan te leren. Na het eerste pakket groepslessen bent u levenslang 
welkom om terug mee in te stappen, dit telkens per maand. Om de organisatie en kwaliteit van de 
lessen te garanderen wordt er in het begin van de maand ingeschreven. Uw inschrijving is volledig na 
betaling van het pakket. Op voorhand gemelde afwezigheden zijn steeds bespreekbaar ( huwelijk, 
vakantie, wedstrijden,…) 

 
 

  



Niet zeker voor welk traject u wenst te kiezen? U maakt eerst graag een afspraak voor een 
intakegesprek en wenst nadien te beslissen welk begeleidingstraject u wenst te volgen? Dit is zeker 
mogelijk! Ik nodig u graag uit om samen met uw hond langs te komen voor een intakegesprek. Op 
deze manier kan ik de situatie inschatten en kunnen we elkaar leren kennen. Tijdens dit gesprek 
kunnen we de problemen waar u tegenaan loopt in detail bespreken en kan ik u een pakket op maat 
voorstellen om het gedrag van uw hond te optimaliseren.  

Ik voorzie 30 min voor dit gesprek. Het gesprek vindt steeds plaats op onze locatie op de 
Hoogboomsteenweg 233, 2950 Kapellen.  
Kostprijs hiervoor bedraagt 25 EUR. 
 
Tarieven 

Start gedragsbegeleiding 

Intakegesprek    € 25  

Gedragsbegeleiding 

Consult aan huis   € 195 (ongeveer 2 uur begeleiding excl. verplaatsing € 0.50 /km) 

Consult op Arthishoeve  € 160 

Opvolg gedragsbegeleiding privé-les 1 uur 

@ huis    € 85 (1uur begeleiding excl. verplaatsing € 0.50 /km) 

@ Arthishoeve   € 75  (1 uur) 

Groepslessen 

Tarief groepslessen   € 25/ les, maandelijkse deelname en inschrijving 
 
Puppytrajectbegeleiding €360 ( 6 lessen in beperkte groep + 1 consult @huis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUN HUNTING CLASS 
VOOR WIE? 
Deze class is bedoeld voor elke hondeneigenaar die een jachthond in huis heeft en die het beste 
uit zijn hond wil halen. Het is vooral bedoeld voor honden die in huis-tuin-keukensfeer door het 
leven gaan. Elk jachthondenras komt in aanmerking gaande van Labradors, Vizla's, Terriërs, 
Weimaraeners, Windhonden, Teckels, Cockers...  
Vindt u het ras van uw hond hierin terug? Dan hebt u een jachthond in huis en komen u en uw 
hond in aanmerking voor deze class! Honden vanaf 6 maanden oud zijn welkom. 
 
WAAROM? 
Tijdens de gedragsconsults van Jelle zien we héél vaak jachthonden die niet aan hun trekken 
komen. Eigenaars beseffen vaak niet eens dat ze een rasechte jachthond in huis hebben. Deze 
honden zijn vaak ongelukkig doordat ze vaak niet aan hun trekken komen. Er wordt te eentonig 
getraind en onder het niveau of kunnen van de hond. Deze honden zitten met véél opgekropte 
energie dat voor de eigenaars moeilijk te kanaliseren is. Hierdoor ontstaat niet alleen een 
ongelukkige hond maar ook héél vaak probleemgedrag.  
Met deze cursus willen wij enerzijds een antwoord bieden op de specifieke behoeften van uw 
hond; namelijk uw hond zal zich kunnen ontwikkelen en ontplooien waarvoor hij gemaakt is!  
Anderzijds willen wij hond & baas dichter bij elkaar brengen zodat beide partijen gelukkiger 
worden met elkaar! 
 
WAT? 
Tijdens deze class gaan we op een positieve manier het jachtinstinct van uw hond opzoeken en 
laten we dit renderen. Wat bedoelen we hiermee? We leren u naast ultieme gehoorzaamheid ook 
hoe u uw hond kan laten doen waarvoor hij genetisch ontwikkeld is. Controle en vrijheid staan 
soms haaks ten opzichte van elkaar. We werken daarom vooral met motivatie, beloning en dit 
vooral op maat van uw hond. Vandaar ook het belang van 2 ervaren lesgevers. Met deze cursus 
reiken wij u verscheidene trainingsaspecten aan. We trainen in een aangepaste omgeving waar 
jachthonden zich echt thuis voelen. 
 
Er wordt getraind in functie van het jachtinstinct van uw hond. Er wordt vooral nadruk gelegd op 
fun. Dit houdt praktisch in dat we vooral met dummies of apports werken en niet met echt wild. 
We richten ons in dit eerste deel dus nog niet op de “praktische” jachttraining maar wel naar de 
opbouw hiervan. 
 
Bij deelname wordt u tijdens 5 praktijklessen begeleid door 2 ervaringen trainers in de 
hondenwereld.  
Er is door het feit dat er 2 lesgevers aanwezig zijn voldoende en verschillende gelegenheid voor 
een professionele begeleiding waarin u en uw hond de aandacht krijgen welke nodig is om 
vooruitgang te boeken. 
 
DOOR WIE? 
Deze unieke cursus wordt georganiseerd door Jelle Van Loo, de professionele gedragscoach en 
hondentrainer van Arthishoeve, en Marc Lust die al verschillende jachthonden heeft opgeleid. 
Jelle en Marc vonden elkaar door hun gemeenschappelijke passie voor honden.  
 
PRIJS? 
zie link facebookevenement of contacteer ons voor meer info!  
 
INTERESSE? 
Inschrijven enkel per mail op info@arthishoeve.be 



Inschrijving pas definitief na betaling op BE12 6451 0452 3292 met vermelding van uw naam en 
Fun Hunting Class 
 

 

 


