
© Alois van Mingeroet

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

www.nbvv.nl      0164-235007     info@nbvv.nl     

Een vogel kopen 
of verkopen? Meer info?

Waar vind ik 
informatie over 
het houden van 

vogels?

Aletta Jacobsstraat 4, 
4623 ZB Bergen op Zoom



Bent u van plan om een vogel 
te kopen of te verkopen?

Het verantwoord houden van vogels stelt 
hoge eisen aan de verzorging en de leefom-
geving van een vogel. Bij wet is geregeld dat 
elk dier in gevangenschap natuurlijk gedrag 
moet kunnen vertonen. De behoeften van 
vogels lopen sterk uiteen, bijvoorbeeld wat 
betreft voeding, huisvesting, leefklimaat en 
verzorging. Sommige soorten leven graag 
in een groep, anderen liever in een paar-
tje of soms alleen. Sommige vogels, zoals 

kromsnavels, willen graag kunnen klauteren 
en anderen hebben flink ruimte nodig om 
te kunnen vliegen.  Vogels zijn intelligente 
dieren die bij een matige verzorging snel 

gestrest gedrag vertonen.  Dit laatste moet 
voorkomen worden en dat is de taak van de 

verzorger. Denk ook aan uw buren, het harde 
geluid die met name papegaaien en grote 

parkieten veroorzaken wordt niet door iede-
reen gewaardeerd.

Een vogel kopen of verkopen?
Kortom: verdiep u in de eisen die een vogel-
soort stelt voordat u tot aanschaf overgaat. 
Verkoopt u een vogel, controleer dan of de 
koper genoeg kennis bezit en verstrek de 

koper de juiste informatie, welke te vinden is 
op www.licg.nl 

Waar vind ik informatie over het 
houden van vogels?

In Nederland zijn meerdere vogelbonden 
actief en in veel woonplaatsen is een plaatse-
lijke vogelvereniging te vinden waar u meer 

kennis op kunt doen. Ook online is veel infor-
matie te vinden over het houden van vogels 

en andere dieren.

Kijk daarvoor eens op de site van de NBvV 
de grootste vogelbond van Nederland www.
nbvv.nl. Hier vindt u de Houderij-richtlijnen 

zoals die zijn opgesteld voor ruim 800 vogel-
soorten. Of beter nog: Wordt lid van de NBvV 

of een van de 400 bij de bond aangesloten 
plaatselijke vogelverenigingen. 

Ook kunt u terecht op de website van www.
licg.nl waar per diergroep prima informatie te 

vinden is over het houden van dieren.

Meer info?
Voor vragen kunt u ook terecht bij de service-
desk van de NBvV 0164-235007 of info@nbvv.

nl . Elke werkdagochtend kunt u met een 
medewerker bellen voor advies of voor ver-

wijzing naar deskundigen.

Geniet van het fantastische huisdier dat een 
vogel, die optimaal verzorgd wordt, kan zijn!  
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