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Checklist voor deelname aan Happy Konijn
Verblijf 
	De grootte van het verblijf voldoet aan de maten in tabel 1. Bedenk hierbij dat de 

meeste konijnen in de handel onder de definitie middelgroot vallen en dat het verblijf 
afgestemd dient te zijn op de volwassen grootte van het konijn.

	De hoogte van het verblijf dient minimaal zodanig te zijn dat elk konijn op twee pootjes 
rechtop kan zitten zonder de bovenzijde te raken.

	Plaatsing van het verblijf op hoogte (zodat mensen zich er niet te veel over kunnen buigen).
	Plaatsing van het verblijf zodanig dat de temperatuur niet te hoog oploopt (geen 

gesloten of glazen verblijf in de zon).
	Plaatsing van het verblijf niet op de tocht. Bijvoorbeeld niet vlak bij een buitendeur.

Inrichting/speelmateriaal
	Er zijn minimaal twee konijnen in het verblijf aanwezig.
	Ten minste twee schuilplaatsen waar het konijn zich terug kan trekken.
	Inrichting met zichtbarrières (mogen worden gerealiseerd met speeltjes). 
	Verblijf is voorzien van een volledig gesloten bodem (geen gaas- of traliebodem).
	Op een aantal punten ligt minimaal 5 cm substraat, bijvoorbeeld houtkrullen of corncobs.
	Er is speelmateriaal in het verblijf.
	Er is knaagmateriaal in het verblijf (geen kalkhoudend knaagmateriaal/knaagstenen).  

Wel bijvoorbeeld wilgentak.

Voeding
	Er is altijd hooi van goede kwaliteit in het verblijf.
	Er is altijd schoon water beschikbaar
	Dieren worden gevoed met biks of met een andere alles-in-één-brok, maar niet met gemengd konijnenvoer omdat dan selectie 

kan plaatsvinden. (Behalve als het voerbakje pas weer gevuld wordt als alles opgegeten is). 
	Volwassen konijnen krijgen niet meer voer dan 20 gram biks per kilo konijn per dag (gebaseerd op een gezond gewicht voor het 

konijn). Als dit op is, dan mag dit ook niet worden aangevuld. Jonge konijnen (< 4 maanden) mogen onbeperkt brokken gevoerd 
worden. 

	Opgroeiende konijnen (> 4 maanden), maar nog niet uitgegroeid, krijgen brokken aangepast aan de behoefte van het volwassen 
konijn. Bijv.: Als het konijn volwassen een gezond gewicht heeft van 4 kilo, mogen jonge konijnen die dat nog niet wegen dus al 
wel 80 gram brokken per dag.

	Groente mag gegeven worden als de dieren daaraan gewend zijn. Als ze er niet aan gewend zijn, dan de dieren er langzaam aan 
laten wennen. Fruit en snoepjes beperkt geven en alleen als snack, niet als standaard voedsel in het verblijf.

Medisch
	Binnen Happy Konijn mogen konijnen uitsluitend verkocht worden met de entingen RHDV2, Myxomatose klassiek RHDV of met 

een betaalde afspraak met de dierenarts voor de genoemde entingen. De klant kan het konijn dan zonder verdere kosten bij de 
dierenarts laten enten. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden tussen het verkooppunt en de desbetreffende dierenarts. Zie 
ook tabel 2.

	Dieren worden bij binnenkomst behandeld tegen coccidiose (uit onderzoek blijkt een zeer hoge besmettingsgraad dus een 
preventieve behandeling lijkt verantwoord; als er een standaardovereenkomst met een dierenarts is kan ook gekozen worden voor 
mestonderzoek vooraf.) Zie ook tabel 2.

	Wees alert op ziekten als vacht- en oormijt en wormen en mogelijk schimmels. Zie tabel 2.

Informatieverstrekking
	De informatie over konijnen op je website is volledig aangepast aan de normen van Happy Konijn. Het is daarbij verplicht om alle 

beschikbare konijnenbijsluiters van het LICG op je website te plaatsen.
	Artikelen die niet voldoen aan de minimale huisvestingseisen, zijn uit je webshop verwijderd.

NB: Ook als je zelf geen konijnen 
in de winkel verkoopt, moet er een 
voorbeeldverblijf aanwezig zijn.

Deelname betekent logischerwijs 
ook dat je voldoet aan de 
eisen die het LICG stelt aan 
de maatvoering van hokken/
verblijven. Ga naar bit.ly/eisenlicg 
voor meer informatie.
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Tabel 1: grootte verblijven

Voorbeeldafmetingen

Omschrijving Gewicht 
per konijn (kg) Hoplengte Min. opp. voor 

2 konijnen (cm2) Lengte Breedte Opp. (cm2)

Dwergkonijn klein 1 30,00 6000 120 60 7200

Dwergkonijn groot 1,5 36,74 9000 150 60 9000

Middelgroot konijn 2,5 47,43 11.250 170 70 11.900

Groot konijn 4 60,00 18.000 220 80 17.600

Zeer groot konijn 7 79,37 26.250 280 90 25.200

Tabel 2: ziekten, entingen/behandelingen

Ziekte Middel Leeftijd 1e enting of  
behandeling (weken)

Herhaaltermijn  
(maanden)

RHDV2 Eravac of Filavac 4
6 maanden (12 maanden voor 
Filavac bij een lage of norma-

le infectiedruk)

Myxomatose klassieke RHDV Nobivac 5 12

Coccidiose Toltrazuril of sulfa’s Bij binnenkomst Op indicatie

Wormen Diversen, bijv. ivermectine,  
fenbendazol, levamisol Op indicatie Op indicatie

Vachtmijt
Bijv. ivermectine of selamectine. 

Zeker geen fipronil (Frontline); dit 
is giftig voor konijnen.

Op indicatie Op indicatie

De entingen tegen RHDV2 en Myxomatose klassieke RHDV mogen eventueel bij hetzelfde consult gegeven worden. Dit 
heeft echter niet de voorkeur. Enten bij voorkeur bij de fokker/leverancier, maar kan ook in de winkel of als advies 
aan de klant. Geënte konijnen zijn duurder maar geven een realistischer beeld van de kosten die het houden van een 
konijn met zich meebrengt. 

Voor konijnen zijn ondermeer de volgende zelfzorgmiddelen beschikbaar: Beaphar Anti-Parasiet (werkzame stof: 
ivermectine), Anti-Ongediertespray (werkzame stof: permethrin), Beaphar Wormmiddel (werkzame stof: levamisol).

Tabellen  
behorend bij checklist Happy Konijn
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