
Een dagje naar het strand, een lange 

vakantierit of gewoon even naar de super-

markt. Natuurlijk gaat je hond vaak mee in 

de auto. Ieder jaar leggen Nederlandse hon-

den miljoenen gemotoriseerde kilometers 

af. Liefst zo veilig en comfortabel mogelijk, 

dus stressvrij voor de inzittenden én de vier-

voeter zelf. Maar hoe? Dat onderzochten we. 

Belangrijk is dat de hond de inzittenden niet 

in gevaar kan brengen. Want bij een botsing 

Stukje autorijden met de hond? Tuurlijk, maar dan 
wel veilig graag! De Kampioen testte 19 producten, 
van tuigjes tot kooien, én deed crashtests met twee 
speciaal gemaakte hondendummy’s.Fikkie

veilig?
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TEST

TesT - hond mee in de auTo

hoE vErvoEr jE

met 50 km/u kan zelfs een kleine hond al 

een levensgevaarlijk projectiel voor passa-

giers voor in de auto worden.

Alle producenten beloven veiligheid voor 

mens en dier. Die claims testten wij in de 

praktijk, door 19 producten te beoordelen 

op geschiktheid voor de hond, gebruiksge-

mak, schoonmaken én vooral veiligheid. 

Dat zijn zes hondentuigen, twee kooien 

met tralies, twee kunststofboxen, twee 

Tip! 
Helaas krijgt de hond zélf 
vaak weinig aandacht van 
producenten. Bij vrijwel 
alle geteste producten 
ontbreken instructies 
voor benchtraining. De 
viervoeter moet tenslotte 
niet alleen veilig worden 
vervoerd, maar zich ook 
prettig voelen. laat de 
hond daarom thuis al 
wennen aan de auto-
bench voor je écht de weg 
op gaat. 

Merk Schmidt 4pets Schmidt Kleinmetall Trixie
Model Premium-Kennel Pro 2 Large Universal VarioCage Transport-Kennel

Prijs € 595,- € 420,- € 300,- € 465,- € 210,-
Website www.dog-box.eu www.akpets.com www.dog-box.eu www.kleinmetall.de www.trixie.de

Plus zeer stevige constructie
duidelijke handleiding 
eenvoudige montage

geen geluiden

zeer stevige constructie 
afsluitbaar

openen met één hand
geen geluiden

stevige constructie
duidelijke handleiding
openen met één hand

geen geluiden

stevige constructie
heldere instructies

openen met één hand

heldere instructies
geen geluiden

Tips voor benchtraining

Min hond kan glijden
geen tips voor 
benchtraining

hond kan glijden
geen tips voor 
benchtraining

hond kan glijden
geen tips voor 
benchtraining

schade achterwand bij 
crashtest

hond kan glijden
rammelt tijdens rijden

schade achterwand bij 
crashtest

vergrendeling

Veiligheid hond  
en passagier     

Geschiktheid  
voor hond     

Gebruiksgemak     

Schoonmaak/
onderhoud     
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invouwbare benches van textiel en zeven 

metalen benches. Met elk product deden we 

een aantal rijtests, zoals uitwijkproeven op 

hoge snelheid. Zwaarste proeven waren de 

crashtests met 50 km/u. Dat gebeurde met 

twee speciaal gemaakte hondendummy’s, 

vergelijkbaar met een middelgrote hond van 

zo’n 19 kilo. 

driemaal ‘zeer goed’
De veiligste manier om je hond te vervoeren 

is in een autobench van metaal. Van de 19 

geteste producten krijgen alleen de zeven 

metalen benches de eindbeoordeling ‘goed’ 

of ‘zeer goed’. Testwinnaar Premium Kennel 

(Schmidt) kan zonder al te veel moeite op de 

achterbank worden aangebracht. Dankzij de 

meegeleverde montageset zet je deze bench 

met driepuntgordels vast. De dummy bleef 

gedurende de crashtest binnen de bench en 

ook nog eens onbeschadigd. Ook de andere 

metalen benches krijgen het eindoordeel 

‘zeer goed’ of ‘goed’. Beide kunststofboxen 

vielen vooral op omdat je ze makkelijk kunt 

schoonmaken. Ook het comfort voor de 

hond is vergelijkbaar met dat van metalen 

benches. Qua veiligheid kan kunststof 

echter niet tippen aan metaal. Uit de crash-

tests bleek dat de hondendummy niet werd 

tegengehouden en de achterwand van de 

box versplinterde. Beide producten krijgen 

een krappe voldoende. Kunststofboxen zijn 

dan ook vooral ontworpen voor hondenver-

voer in vliegtuigen. Voor gebruik in de auto 

zijn ze minder geschikt. Kooien met tralies 

zijn evenmin een goede keus. Weliswaar 

biedt geen ander type box zo’n uitstekende 

ventilatie voor de viervoeter, maar daarmee 

heb je het ook wel gehad. Bij een botsing is 

kans op letsel voor de hond erg groot, onder 

meer door de scherpe randen van het ijzer. 

Vouwboxen van textiel zijn evenmin veilig 

bij een botsing. 

 

door de mand
Grote verliezers zijn de veiligheidstuigjes. 

Alle zes geteste gordels voor honden vielen 

door de mand. Zo waren bij twee modellen 

de verbindingsstukken tussen veiligheids-

gordel en hondentuigje veel te lang. Tijdens 

de crashtest haalde de dummy bijna de 

voorruit, ondanks dat de gordel intact bleef. 

de 
geteste 

zes tuigjes 
vielen 

genadeloos 
door 

de mand 

TesT - hond mee in de auTo

Merk Kerbl alvaris Zooplus anione Savic/Zooplus nobby Trixie Kerbl Kleinmetall Kurgo
Model TravelProtect Transport-Kennel Feria Transport-kennel Dog Residence Transport-käfig Vario Journey Allsafe Strength Tru-Fit

Prijs € 235,- € 440,- € 120,- € 90,- € 60,- € 78,- € 120,- € 90,- € 60,- € 34,-
Website www.kerbl.com www.alvaris.eu www.zooplus.nl www.fressnapf.com www.zooplus.nl www.nobby.de www.trixie.de www.kerbl.com www.kleinmetall.de www.kurgo.com

Plus vloermat voorkomt dat 
hond kan glijden

geen geluiden tijdens het 
rijden

heldere instructies
geen geluiden tijdens 

het rijden

openen met één hand
makkelijk schoonmaken

openen met één hand
makkelijk schoonmaken

Prettige, zachte bodem
goede tips voor 

gewenning hond
uitstekende ventilatie

uitstekende ventilatie 
voor de hond

Tabel om juiste maat te 
kiezen

opvouwbaar

Tabel om juiste maat te 
kiezen

opvouwbaar

Tevens wandelriem
stevig materiaal

Tevens wandelriem
stevig materiaal

Min schade achterwand door 
crashtest

Lastige montage
vergrendeling

schade achterwand 
door crashtest

hond kan glijden in box
vergrendeling

veel schade door 
crashtest

rammelt tijdens rijden
hond kan glijden

veel schade door 
crashtest

rammelt tijdens rijden
hond kan glijden

hoog risico op letsel 
hond bij botsing

kooi liep schade op bij 
uitwijkmanoeuvre

hoog risico op letsel 
hond bij botsing

kooi liep schade op bij 
uitwijkmanoeuvre

grote schade door 
crashtest

Lastig schoonhouden
rammelt tijdens rijden

grote schade door 
crashtest

Lastig schoonhouden
rammelt tijdens rijden

gordel is te lang
Lastig vastzetten

hond kan loskomen van 
veiligheidsgordel

gordel is te lang
Lastig vastzetten

hond kan loskomen van 
veiligheidsgordel

Veiligheid hond  
en passagier          

Geschiktheid  
voor hond          

Gebruiksgemak          

Schoonmaak/
onderhoud          

EindoordEEl          

TEST

waT ZEgT dE wET? 
nederland heeft geen specifieke regels 
voor honden in de auto. maar het mag  
niet ‘leiden tot gevaarlijke situaties of 
verkeershinder’. in frankrijk en België 
geldt hetzelfde. Bovendien mag je hond 
in België niet voorin zitten, zelfs niet ge-
zekerd. in Duitsland zijn de regels stren-
ger. Daar moet je je hond vervoeren in 
een tuigje, bench of achter een rek. Kijk 
voor alle regels op: anwb.nl/vakantie 
onder ‘praktische info per land.’

UitlEG oordElEn

 = slecht 

 = matig

 = redelijk

 = goed

 = zeer goed
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De andere vier tuigjes waren helemaal niet 

bestand tegen de krachten van een crash – 

de gordel brak en de dummy schoot letterlijk 

als een projectiel door de lucht. Twee produc-

ten halen nog twee van de vijf sterren, ter-

wijl vier tuigjes de laagste eindbeoordeling 

krijgen: één ster ofwel slecht.   

Conclusie 
Geen twijfel mogelijk: deze test toont aan dat 

je je hond het veiligst vervoert in een meta-

len bench. Dit is helaas ook de duurste optie: 

het kost al snel een paar honderd euro. Let 

ook op de montage en plek in de auto. Vanuit 

het oogpunt van veiligheid voor de hond 

en andere inzittenden is een gemonteerde 

metalen bench, pal tegen de achterbank, de 

beste keuze. Liefst ook nog eens verankerd 

in de kofferbak.  

 FilMPjE Van dE rijtEStS, 
craShtEStS En Extra tiPS oP   

           anWb.nl/hond.

Merk hunter Trixie julius K9 Karlie
Model Body Guard  

Classic
Dog-Protect Inova Dog 

Comfort Harness
Art Leather

Prijs € 42,- € 24,- € 43,- € 23,-
Website www.hunter.de www.trixie.de www.julius-k9.com www.karlie.de

Plus maattabel
Tevens wandelriem

kan snel worden 
losgemaakt

Tevens wandelriem

kan snel worden 
losgemaakt

Tevens wandelriem

kan snel worden 
losgemaakt

Tevens wandelriem

Min Brak tijdens crashtest, 
dummy vloog door auto

hond heeft teveel 
bewegingsvrijheid

Brak tijdens crashtest, 
dummy vloog door auto

hond heeft teveel 
bewegingsvrijheid

Brak tijdens crashtest, 
dummy vloog door auto

hond heeft teveel 
bewegingsvrijheid

Brak tijdens crashtest, 
dummy vloog door auto

hond heeft teveel 
bewegingsvrijheid

Veiligheid hond  
en passagier  

Geschiktheid  
voor hond    

Gebruiksgemak    

Schoonmaak/
onderhoud    

EindoordEEl    

adviES anwb
De anWB raadt aan om honden op een 
zo veilig mogelijke manier te vervoeren. 
Hoewel honden niet verplicht vast 
hoeven te zitten, kan een ‘losse’ hond 
voor onveilige situaties zorgen tijdens 
het rijden. veilig vervoer verkleint de 
kans op letsel voor inzittenden, hond én 
andere weggebruikers. De beste optie is 
een stalen, gezekerde autobench in de 
kofferbak. 

omdat dit een internationale 
test is, uitgevoerd door onze 
zwitserse zustervereniging 
TCs, zijn mogelijk niet alle 
geteste producten goed 
verkrijgbaar in nederland. 
Wel zijn alle producten te 
bestellen via de genoemde 
websites. 

UitlEG oordElEn

 = slecht 

 = matig

 = redelijk

 = goed

 = zeer goed
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