Aanmeldingsformulier pup
Ondergetekende verklaart door middel van invulling en ondertekening van dit aanmeldingsformulier in
aanmerking te willen komen voor een pup uit de Oudduitse Herder Kennel 'Van het Norgerholt' (hierna te
noemen fokker).
Deze pup zal op of omstreeks

geboren worden uit de combinatie:

Moederhond: Angel of Wassenaer’s Jehoel-Jara
Stamboeknummer: DHCN 00561
Chipnummer: 528210004221126
Vaderhond: Erro von der Inntaler Rettungshundebrigade
Stamboeknummer: FCG-E.V 9-0927901
Chipnummer: 276094180065640
 Fokker is eigenaar van de moederhond.
 De pups groeien bij de fokker in huis op.
 Plaatsen van de pup: dit zal zijn ca. 8 weken na de geboorte, e.e.a. in overleg.
 Fokker behoudt zich het recht voor van definitieve plaatsing van de pup.
Gegevens:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Gegevens fokker:
Naam:		

P.R.Gaasterland

Adres:		

Esdoornlaan 5

Postcode:

9331 HG

Woonplaats:

Norg

Telefoon:

06-531 20 538

E-mail:		

petergaasterland@planet.nl

 Voorkeur koper:

 reu

 teef

 Voorkeur koper vachtkleur * :

 zwart  zwart-bruin  wolfsgrauw

* de vachtkleur is afhankelijk van de ouderdieren en kan naarmate de hond opgroeit veranderen.

 is dit uw eerste hond:

 ja  nee (zo nee, welk ras heeft u eerder gehad)

 Gezinssituatie koper: bijv. samenstelling gezin en eventuele kinderen (leeftijd):

 Huisvesting hond: bijv. in huis of in een kennel:

 Opvoeding van de hond: bijv. puppytraining, gehoorzaamheidstraining, speurtraining, ipo:

 Doel van de hond: bijv. huishond, bewaking, hulphond, fok:

 Shows: bijv. bent u voornemens shows te gaan lopen met uw hond?

 ja  nee

 Lidmaatschap rasvereniging: bijv. bent u voornemens lid te worden van een rasvereniging?
 Werksituatie: bijv. hoeveel uren per dag is de hond alleen thuis en hoeveel dagen per week:

 Woonsituatie: bijv. flat, eensgezinswoning, vrijstaand maar ook stad, platteland:

 Vakanties: bijv. neemt u de hond mee, brengt u de hond naar een pension en/of kennissen:

 Voeding: bijv. vers voer, droogvoer

 Ziektekosten verzekering: bijv. zou u deze afsluiten voor uw hond?

 ja  nee

ondertekening:
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend
op:
Handtekening :

(datum) te:

(plaats)

 ja

 nee

