
Bemiddeling paard/pony 
 

U heeft een paard of pony met een beperking /ziekte waar u een andere plek 

voor zoekt. Of u kunt om andere redenen niet meer voor uw paard zorgen, maar 

verkopen is geen optie?  Omdat we regelmatig aanvragen krijgen maar 

momenteel zelf geen paarden of pony’s kunnen opvangen vanwege plek en 

geldgebrek hebben we deze informatiefolder gemaakt. Mocht u na het doorlezen 

hiervan nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons altijd bellen of 

emailen: 

info@paardinnood.nl of tel: 0610641278  

 

De procedure: 

Stichting Paard in Nood wilt proberen om de paarden waar ze zelf geen plek 

voor hebben een goede plek te geven bij een passende nieuwe en betrouwbare  

houder/adoptie ouder. 

U geeft zoveel mogelijk informatie over uw paard en stuurt een paar recente 

foto’s mee en wij maken een profiel dat wij via ons uitgebreide social media 

netwerk en op onze website delen. Er zijn eigenaren die bang zijn dat hun 

(zieke) paard alsnog in de handel terecht komt, maar onze ervaring is dat er door 

een goede voorselectie geen angst voor hoeft te zijn.  

 

Wij vragen mensen die interesse hebben om hun motivatie om een ziek paard te 

nemen te vertellen en via foto’s te laten zien wat ze het paard of pony kunnen 

bieden, zoals gezelschap, veel weidegang (zomer en winter), wat voor stal etc,  

en al dan niet specifieke kennis op een bepaald (medisch- trainings- of gedrags-) 

gebied kenbaar te maken. Nadat we zelf een voorselectie hebben gemaakt sturen 

we de potentieel geschikte kandidaten per email met hun verhaal anoniem door 

naar u. u beslist dan of het ook voor u een optie is, zo ja, geven wij u de contact 

gegevens en kunt u als u dat wenst ook zelf nog eerst gaan kijken en 

kennismaken.   

Kosten 

Elke bemiddeling kost ons als stichting veel geld en tijd: we maken reiskosten 

doordat we gaan kijken op locaties, belkosten ook doordat we regelmatig naar 

grenslanden bellen, servicekosten doordat we de website altijd snel moeten 

updaten, etc.  

 

Er zijn twee opties: 

U maakt zelf een contract/overeenkomst met de nieuwe houder, waarbij Paard in 

Nood dus enkel de bemiddelende partij is. In dat geval doneert u 200 euro.  

 

U wilt dat wij het contract maken en het paard op papier na bemiddeling ons 

eigendom wordt, dan doneert u 300 euro. Indien dan blijkt dat het paard bv later 

weer weg moet of het klikt toch niet met de andere paarden, dan is valt het onder 
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onze verantwoordelijkheid om een nieuwe plek te zoeken of het zelf op te 

vangen. Uzelf bent dan na bemiddeling geen partij meer, maar staat het paard 

dus af aan Paard in Nood. 

  

U kunt dit overmaken op rekening IBAN NL65INGB0003859159 onder 

vermelding van “bemiddelingsdonatie naam paard”. 

Na ontvangst van de donatie gaan we aan de slag. 

 

Indien u uw paard moet weg doen vanwege financiële redenen willen wij u ook 

wijzen op de mogelijkheid van crowdfunding. Hoe dit u zou kunnen helpen het 

paard of paarden te houden lichten we graag telefonisch in een persoonlijk 

gesprek toe als het zover is. Vaak zit de oplossing van een probleem in een hoek 

waar je niet standaard zoekt immers. En wij zien het liefste dat een paard bij de 

eigenaar kan blijven uiteraard en willen dan ook meedenken daarin. 

 

Om een goed verhaal te kunnen maken hadden wij graag een antwoord, voor 

zover mogelijk, op de volgende vragen: 

(u kunt proberen hier een verhaal van te maken waarin de volgende vragen in 

beantwoord worden. Denkt u eraan: des te meer informatie beschikbaar, des te 

groter de kans op een geslaagde bemiddeling) 

 

De vragen: 

 

1) naam paard/pony (voor het gemak spreken we enkel van paarden, 

maar het geld uiteraard ook voor pony’s) 

2) geslacht, leeftijd en schofthoogte 

3) sinds wanneer bent u eigenaar? 

4) Wat weet u van vorige eigenaren (indien van toepassing). Dus heeft 

een paard bij u alleen recreatief wat buiten gereden en daarvoor 10 

jaar in de topsport gesprongen of i.d. dan dit ook vermelden. 

5) Wat is het (al dan niet medische) probleem?  

6) Wat heeft u gedaan om dit probleem op te lossen, en wat waren de 

resultaten van deze inspanningen? 

7) Wat zijn de beperkingen van het paard op medisch als ook 

psychisch vlak? 

8) Heeft het paard stalondeugden? 

9) Heeft het paard hoefijzers, zoja waarom (medisch nodig?) 

10) Wanneer is de laatste keer de hoefsmid/bekapper geweest? 

11) Wanneer is de laatste keer de tandarts geweest? 

12) Is het paard geënt, zoja waartegen? 

13) Wanneer is het paard ontwormd? 

14) Is het paard gechipt? 

15) Is het paard trailermak? 



16) Is het paard verkeersmak? 

17) Kan het met andere paarden samen? 

18) Hoe is het paard gehouden? 24/7 buiten of veel op box? 

Zowel winter als zomer aangeven svp! Hoeveel uur per dag op stal? 

19) Wat heeft u met het paard gedaan tot nog toe 

(western/cross/springen bv) 

20) Omschrijft u het karakter van het paard. 

21) Indien het om een merrie gaat: heeft ze veulens gehad, zoja, 

weet u wanneer voor het laatst? 

22) Indien het om een hengst gaat: is hij gewend met andere 

ruinen/hengsten te staan? 

23) Is het paard bekend met grondwerk? (rechtrichten aan de 

hand, Freestyle, lange lijnen  bv) 

24) Heeft u niet reguliere methoden gebruikt om het paard met 

zijn probleem te helpen? Bv homeopathie, dierentolk, kruiden, 

bachbloesems, energie-werkers, cranio-sacraal therapie etc. 

25) Kunt u uw paard naar elke plek in NL of België brengen 

indien er een geschikt adres wordt gevonden, en bent u bereid deze 

kosten nog te betalen? 

26) Binnen welke termijn moet het paard uiterlijk weg? 

27) Wat gebeurd er als het niet binnen deze termijn weg is? 

28) Welke andere manieren heeft u nog gebruikt om een plek te 

zoeken, en welke lopen nog? 

29) Ander bijzonderheden bv medisch verleden, allergische 

reacties, snel hoefbevangen, snel koliek of wat u zo nog invalt. 

30) Uw naam, adres, telefoonnummer (als u vast heeft ook vast 

nr svp)en de plek waar het paard staat om eventueel te gaan 

bekijken. 

31) Ten slotte: wilt u aangeven hoe u bij onze stichting terecht 

bent gekomen (google, mond op mond, hyves etc etc..) 

 

 

Wat u niet weet hoeft u niet te beantwoorden uiteraard. Stuur deze informatie 

svp per email, met minimaal 2 duidelijke en recente foto’s  waar geen andere 

paarden of mensen op staan naar ons toe: 

info@paardinnood.nl 

 
Aansprakelijkheid: 

Stichting Paard in Nood kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor foute informatie of voor wat voor zaken 

dan ook, in de ruimste zin des woords.  
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