
HOE NEEM IK MIJN HOND VEILIG MEE IN DE AUTO? 

 
Natuurlijk zal je hond regelmatig mee in de auto gaan. Bij de een wat vaker dan bij de ander, 

maar altijd zal dit veilig moeten zijn.  

In veel landen is het verplicht dat de hond vast zit. Ofwel in een bench, ofwel aan de gordel. 

 

De autobench 
Een autobench is, zoals de naam al zegt, een bench voor in de auto. Als het past is dit zeker 

aan te raden. Je hond zit hierin het veiligste, moest er iets gebeuren. In de meeste 

dierenwinkels kun je een autobench kopen, en ook via websites zoals autobench.be kun je 

benches bestellen. 

 

 

 

 

  

https://www.autobench.be/


De autogordel 
De autogordel is een goede oplossing als je niet te veel ruimte over hebt in de auto. Dit 

systeem werkt met een harnas die de hond aan krijgt. Die maakt je vast met een gewone 

riemhaak. Aan de andere kant van de riem zit een onderdeel dat past in de sluiting van je 

eigen autoriem. Zo klik je de hond letterlijk vast met de gordel. 

De autogordel kun je in de meeste dierenspeciaalzaken kopen. 

 

 

  



Het Hondenrek 

Het hondenrek is een speciaal rek dat tussen de achterbak en de achterbank geplaatst 

wordt. Zo heeft de hond de gehele achterbak tot beschikking maar kan hij niet naar voren 

komen. Dit is redelijk veilig. Maar als je een ongeluk krijgt heeft de hond nog redelijk veel 

ruimte om heen en weer gegooid te worden, en als de klep open zou gaan kan de hond 

ontsnappen. 

Je kunt deze rekken online kopen, zoek op google naar “honden autorek”. 

Ook de dealer van het merk van je auto verkoopt ze. Deze zijn speciaal aangepast aan jouw 

auto en type. 

 

 

 

  



De honden aanhangwagen 

De hondenaanhangwagen is een van de veiligste vervoersmiddelen voor een hond. Dit is 

echter een beetje overdreven als je één hond hebt. Als je er meerdere hebt is dit wel 

interessant. 

Het is een aanhangwagen met verschillende vakken, die ongeveer dezelfde maten als een 

bench hebben. Elk vak heeft twee deuren. En er zit een verluchtingssysteem in. Je hangt het 

aan de auto zoals een aanhangwagen/remork. 

Een aan te raden merk is WT metal.  

 


