
INTERN REGLEMENT 
 

1. De hondenlosloopzone is elke dag van de week gratis toegankelijk, van 7.00u tot 20.00 uur. 
 

2. Honden zijn de enige dieren die zijn toegestaan in de losloopzone met een limiet van 30 honden 
tegelijk, minimum leeftijd 3 maanden, geïdentificeerd en geregistreerd. Alleen personen die één of 
meer honden (maximaal 2) vergezellen, zijn toegestaan in de hondenlosloopzone. Minderjarigen onder 
de 16 jaar zijn zonder begeleiding niet toegestaan in de hondenlosloopzone. 

 

3. De hond moet in de losloopzone altijd een halsband dragen, zodat de eigenaar en/of oppas de hond te 
allen tijde kan vangen. Halsbanden met spijkers of enig ander type halsband dat de hond of een andere 
hond kan verwonden, zijn niet toegestaan. 
De eigenaar en/of oppas van de hond moet steeds een leiband in zijn bezit hebben. 
Een muilkorf moet worden gedragen, ook in de hondenlosloopzone, door honden die behoren tot één 
van de categorieën die als gevaarlijk worden beschouwd, namelijk Akita Inu, American Staffordshire 
Terrier, Band dog, English Terrier, Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Bordeauxdog, Fila Braziliero, Bull 
Terrier, Pitbull terrier, Mastiff (alle oorsprongen), Rhodesian Ridgeback, Rottweiler en Tosa Inu. 
 

4. Het is verboden voedsel mee te nemen in de hondenlosloopzone, zowel voor menselijke als dierlijke 
consumptie. Alleen trainings- en beloningskoekjes zijn toegestaan. Roken of alcohol verbruiken is ten 
strengste verboden in de hondenlosloopzone. Glazen verpakkingen zijn niet toegestaan. In de 
hondenlosloopzone zijn geen voorwerpen toegestaan. Speeltjes voor huisdieren zijn toegestaan, maar 
moeten worden opgeborgen in geval van conflicten tussen honden. Stokken zijn niet toegestaan in de 
hondenlosloopzone. 
 

5. De eigenaar en/of oppas van de hond moet bij zijn/haar hond in de hondenlosloopzone blijven. Honden 
mogen nooit alleen of zonder toezicht worden gelaten. Modules in de hondenlosloopzone, zoals het 
behendigheidsparcours, zijn gereserveerd voor honden. 

 

6. Fysiek of verbaal geweld tegen een hond is verboden in de hondenlosloopzone. Enig gedrag of toestel 
dat een dier kan kwetsen is eveneens verboden. De eigenaar en/of oppas die de hond vergezelt, moet 
erop toezien dat het gedrag van zijn hond andere eigenaars en/of oppassen en/of andere honden niet 
stoort. 

 

7. Alle gebruikers van de hondenlosloopzone moeten ervoor zorgen dat het terrein schoon wordt 
gehouden en dat afval of andere resten worden gedeponeerd op de daarvoor bestemde plaatsen. De 
eigenaar en/of oppas die de hond vergezelt, moet de uitwerpselen van zijn dier onmiddellijk oprapen 
en in de daarvoor bestemde vuilnisbakken deponeren. De eigenaar en/of verzorger moet steeds in het 
bezit zijn van het nodige materiaal om de uitwerpselen op te vangen. Hij moet ook de grond herstellen 
als het dier die beschadigt. 

 

8. De stad Moeskroen wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen of incidenten van welke aard 
dan ook die zich in of rond de hondenlosloopzone kunnen voordoen. De eigenaar en/of oppas die de 
hond begeleidt, is verantwoordelijk voor het gedrag van de hond en voor eventuele ongelukken, 
incidenten of schade die de hond kan veroorzaken. 
 

9. Onverminderd de bevoegdheden van de politieambtenaren zien de vredeshandhavers en de 
ambtenaren van de Eenheid Dierenwelzijn toe op de goede werking van de hondenlosloopzone, de 
naleving van de gebruiksvoorwaarden en de goede leefomstandigheden binnen de 
hondenlosloopzone. 

 



10. Hondenprofessionals mogen geen les geven in de hondenlosloopzone. 
 

 

11. De eigenaar en/of oppas van de hond moet op eerste verzoek van een bevoegde ambtenaar het 
paspoort van het dier kunnen tonen. Enkel honden die in orde zijn met de vaccinatie mogen de 
hondenlosloopzone betreden. 
Dieren met symptomen van besmettelijke of parasitaire ziekten worden niet toegelaten in de 
hondenlosloopzone. 
Teven worden tijdens hun vruchtbare periode niet toegelaten in de hondenlosloopzone. 
Elke eigenaar en/of oppas van een hond die gebruik maakt van de hondenlosloopzone moet 
behoorlijk verzekerd zijn voor het dier en in het bezit zijn van een verzekeringsbewijs. 
 

12. Overtredingen van dit reglement worden bestraft met een administratieve boete overeenkomstig het 
Algemeen Politiereglement. 
Een tijdelijk of permanent verbod op de toegang tot de hondenlosloopzone(s) kan door de 
burgemeester worden beslist. 
 

 

 

RESPECTEER ALSTUBLIEFT HET TERREIN EN DE INFRASTRUCTUUR! 
 


