Aanvraagformulier pup
Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen
zijn.
Datum :
SNOWROSES KENNEL
Winterswijkseweg 16
7141 DN Groenlo, Gelderland
Nederland

Naam :
Adres :
Postcode :
Telefoon :

Telefoon: 0544-464970
Fax: 0544-466493
Website: www.snowroses.nl
Email: info@renebomers.nl

Woonplaats :
Mobiel :

Email verzenden

Email :

Formulier afdrukken

Pupwensen
Wilt u een reu of een teef?:

Reu
Teef
Geen voorkeur

Als u voor een reu heeft gekozen, wilt u dan in aanmerking komen voor
een teef, mocht een reu niet beschikbaar zijn?

Ja
Nee
N.v.t.

Als u voor een teef heeft gekozen, wilt u dan in aanmerking komen voor
een reu, mocht een teef niet beschikbaar zijn?

Ja
Nee
N.v.t.

Gaat uw voorkeur uit naar een zwarte, bruine of blonde pup?

Zwart
Bruin
Blond
Geen voorkeur

Wat zijn uw wensen t.a.v. het karakter van de hond?
Karakter
wensen

Ga verder op volgende pagina...

Over uw omstandigheden
Is er overdag iemand thuis?

Zo nee, hoe lang is de hond alleen thuis?

Ja
Nee
Keuzelijst

1 - 2 uren
2 - 4 uren
4 - 8 uren
langer

Hoe zijn de uitlaat mogelijkheden?

Keuzelijst

Geen of moeilijk
Voldoende uitlaat mogelijkheden
Wonen vrij, veel uitlaat mogelijkheden

Welke omschrijving van de huisvesting past het beste bij u?

Keuzelijst

Flat
Eéngezinswoning
Vrijstaand met grote tuin
Boerderij

Hoe is de gezinssamenstelling, wat past het beste bij u?

Keuzelijst

Alleenstaand
Samenwonend
Samenwonend met kinderen

Wordt dit uw eerste hond?

Ja
Nee

Zo nee, een korte uitleg van honden die in het bezit zijn of geweest?

Wat wilt u met de hond gaan doen?

Keuzelijst meerdere keuzes mogelijk, meerdere
keuzes houdt dan CTRL - toets ingedrukt
Huishond
Jachttraining
Gehoorzaamheid
Behendigheid
Tentoonstelling
Dekreu of met eenteefje een nest fokken

Ga verder op de volgende pagina...

Bent u op de hoogte van?
De erfelijke gebreken die er bij de labrador kunnen spelen?

Ja
Nee

Weet u wat HD betekent?

Ja
Nee

Weet u wat ED betekent?

Ja
Nee

Weet u wat PRA betekent?

Ja
Nee

Kunt u zich vinden in onze adviezen t.a.v. de ontwikkeling van de pup?
Geen gladde vloeren het eerste jaar, tapijt of kleden aanbrengen?

Ja
Nee

Geen trappen lopen, het eerste jaar, dus dragen?

Ja
Nee

Niet naast de fiets, het eerste jaar?

Ja
Nee

Niet te lang lopen, het eerste jaar?

Ja
Nee

In en uit de auto tillen het eerste jaar?

Ja
Nee

Gebruik van een bench?

Ja
Nee

Het volgen van een puppytraining?

Ja
Nee

Indien u ergens Nee heeft ingevuld, kunt u dan kort uitleggen waarom?

Staat u op een wachtlijst bij een andere fokker?

Ja
Nee

Indien u op de vorige vraag Ja heeft ingevuld, wilt u dan vertellen
welke fokker dit is?

Bedankt voor het invullen van dit formulier, door op de knop verzenden te drukken wordt uw
aanvraag in behandeling genomen, wij zullen deze informatie strikt voor onze eigen doeleinden
gebruiken en deze niet aan derden verstrekken. klik op verzenden.

