Deze vragenlijst is geheel vrijblijvend voor beide partijen. Het geeft ons een idee van uw
gezinssituatie en of die bepaalde hond daarin past en het een goede match is.

Naam geïnteresseerden:

Straatnaam:

Postcode:

Plaats + Land:

Telefoon/Mobiel:

E-mail:

Staat het volledige gezin achter de
beslissing om een hond te nemen?
Heeft u al eerder honden gehad? Zo
ja, licht kort toe.
Waarom zou u graag (opnieuw) een
hond adopteren?
Heeft u momenteel nog andere
dieren/honden? (ras, leeftijd,
karakter

i

Heeft u kinderen? (leeftijd)

Waar zal de hond verblijven ’s nachts
en overdag?
Heeft u een tuin, hoe groot?

Hoe vaak per dag gaat u wandelen
met de hond?
Woont u in een app. Of een huis?
Hebt u toestemming van de eigenaar
om dieren te houden?
Bent u bereid om, indien nodig,
aanpassingen uit te voeren?
(omheining,…)
Welk gezinslid zal verantwoordelijk
zijn voor de hond en zijn verzorging?
Welke maatregelen zal u treffen voor
de hond wanneer u op vakantie gaat?
Hoeveel tijd voorziet u dagelijks voor
de hond? (Uitlaten, spelen,
verzorging, aandacht)
Hoe lang zou de hond per dag alleen
zijn?
Bent u bereidt om de hond te laten
castreren?
Gaat u ermee akkoord om ons op de
hoogte te houden van positieve of
minder positieve evoluties?

Staat u toe dat we af en toe eens
bellen of langskomen?
Gaat u ermee akkoord ons te
verwittigen bij problemen of
wanneer de hond niet kan blijven?
Bent u bereidt om een contract te
ondertekenen EN een
adoptiebijdrage te doneren?
(Bijdrage afhankelijk van ras en
leeftijd)
ADOPTIEBIJDRAGEN:
Engelse Buldog
Jonger dan 1 jaar = €500
Tussen 1 en 8 jaar = =€400
Vanaf 8 jaar = €100
Franse Buldog:
Jonger dan 1 jaar =€450
Tussen 1 en 8 jaar= €350
Vanaf 8 jaar =€100
Mopshond:
Jonger dan 1 jaar = €300
Tussen 1 en 9 jaar = €200
Vanaf 9 jaar = €100
Uw opmerkingen en/of vragen

Ik bevestig dat de gegevens correct zijn en dat ik ouder ben dan 21 jaar.
Naam:

Datum:

ii

Rijksregisternummer/Sofinummer:
ii
ii
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