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Mobility Leash
Samen op één lijn voor mobiliteit
Al 30 jaar reikt Hulphond Nederland mensen met een beperking de helpende hand. 
Dit kunnen we doen dankzij donaties van iedereen die ons een warm hart toedraagt. 
Ook van bedrijven, voor wie donaties aan Hulphond Nederland een sympathieke 
invulling van hun MVO-beleid vormen. Het in één keer schenken van een groter 
bedrag is echter niet voor elk bedrijf aantrekkelijk. Daarom heeft Hulphond Nederland 
samen met haar hoofsponsor leasemaatschappij Athlon een unieke oplossing 
ontwikkeld: de leasehond! Via Mobility Leash hebben bedrijven de mogelijkheid om 
een hulphond te doneren in een financiële leaseconstructie. Een unieke oplossing!

De voordelen van Mobility Leash:
   U doneert direct, maar betaalt in termijnen.
   U profiteert van fiscaal voordeel.
   U geeft met een ‘eigen hulphond’ een aaibaar gezicht aan uw mvo-beleid.
   U kiest zelf of u de opleiding van een hulphond  
deels of volledig mogelijk maakt.

   U kunt de opleiding van 'uw'  
hond volgen via onze updates.

Dankzij Mobility Leash ontvangt 
Hulphond Nederland direct de hele 
bijdrage om een hulphond aan  
zijn opleiding te laten starten!



PTTS-
hulphond

Mobility Leash
Hoe werkt het?
Hulphonden ondergaan een jarenlange intensieve training. Een totale opleiding van 
een hulphond kost €21.000 of €43.000. Dit is afhankelijk van het type zorg waarvoor 
hij wordt ingezet. Een ADL-hulphond wordt bijvoorbeeld getraind om iemand met 
een lichamelijke beperking te helpen bij allerlei activiteiten, zoals het oprapen van 
spullen of het bedienen van lift- en lichtknoppen. En een Epilepsie-hulphond is juist 
specifiek getraind om mensen met epilepsie te waarschuwen voor een aanval en ze 
hierbij te helpen. Daarnaast is er de PTSS-hulphond voor mensen met een 
posttraumatische stressstoornis en de Therapie-hulphond voor kinderen met 
gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen.
 
Met Mobility Leash ontvangt Hulphond Nederland uw bijdrage in één keer, maar u 
rekent af via een financiële leaseconstructie van Athlon over maximaal 24 maanden. 
Zo kunt u in één keer een hulphond doneren. Maar u kunt ook een deel van de 
opleiding financieren. Dat kan al vanaf €210* per maand bij een donatie van €5.000. 
Kijk voor meer informatie op mobilityleash.nl.

€ laagdrempelige 
donatie opties

donatie is fiscaal 
aftrekbaar (ANBI)

flexibele looptijd 
max. 24 maanden

€

€

ADL-
hulphond

*  De genoemde maandbedragen kunnen wijzigen. Doordat Athlon Hulphond Nederland sponsort, worden de maandbedragen 
van Mobility Leash zonder winstoogmerk berekend en bevatten uitsluitend een laag rentecomponent.

€43.000

Therapie-
hulphond

€21.000

€1810 p/mnd obv 24 maanden€884 p/mnd obv 24 maanden

Epilepsie-
hulphond



Hulphond Nederland leidt hulphonden op voor mensen met uiteenlopende 
zorgvragen. Dat vraagt altijd om maatwerk en een heel speciek ‘model’ hulphond. 
Waarbij de onderlinge verschillen natuurlijk meer zitten in vaardigheden en 
eigenschappen dan in aaibaarheidsfactor en uiterlijke kenmerken... Het 
‘uitrustingsniveau’ van elke opgeleide hulphond is dan ook uniek. 

Samen met Athlon maakt Hulphond Nederland zich er sterk voor om de juiste 
hulphond te kunnen bieden aan iedereen die dit nodig heeft. Help ook mee en 
bied mensen met zorgvragen een nieuw perspectief! 

Mobility Leash
Voor iedereen de juiste hulphond!

WELDADIG WIT 

GRANDIOOS GRIJS

KRACHTIG KASTANJE

BEHAAGLIJK BLOND

WARM ROOD

GEZELLIG GEVLEKT

BRILJANT BRUIN

PRAKTISCH PEPER & ZOUT

ZELFVERZEKERD ZWART



Meer over 

Hulphond Nederland
Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag 
de helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt 
nieuw perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van 
hulphonden als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie 
of posttraumatische stressstoornis (PTSS). 

Ook jongeren met gedrags- of psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen zoals 
ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen blijken gebaat bij de inzet van 
hulphonden. De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo 
breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Deze trainers zijn in staat om de 
hulphonden tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren!
 
Kijk voor meer informatie over Hulphond Nederland eens op hulphond.nl

Helpt u ook
een hond helpen?

Kies dan voor
Mobility Leash!



Athlon helpt mensen dagelijks met de beste autoleasing- en mobiliteitsoplossingen. 
Net als Hulphond Nederland doet Athlon er alles aan om mensen mobiel te maken 
en te houden. Of u nu met de auto, trein of fiets reist. 
 
Athlon gelooft in de ambitie van Hulphond Nederland om vanaf 2018 tenminste 
1.000 mensen per jaar te helpen met hulphonden. Niet voor niets steunt Athlon 
Hulphond Nederland al sinds 2010. Met donaties, speciale projecten en nu ook met 
deze unieke laagdrempelige leasevorm. 

Mobility Leash. 
Lease nu uw ‘eigen’ hulphond  
en help Hulphond Nederland helpen!

Meer info op mobilityleash.nl

Maak 
kennis met 

Mobility 
Leash.

Meer over 

Athlon


