Aanmeldformulier Kennel vd Nenastables
Naam

Datum van
invullen

Adres

Telefoonnr
Emailadres
We hebben een aantal vragen samengesteld om u vast wat beter te leren
kennen, en het staat natuurlijk vrij om ons vragen te stellen!

1. Bent u opzoek naar een Pomsky of een Berner Sennen?

2. Waarom is de keuze op dit ras gevallen?

3. Heeft u/hebben jullie een voorkeur voor een teef of reu , zo ja waarom?

4. Wat voor karakter zoekt u in een hond?

5. Heeft u/hebben jullie al vaker honden gehad, zo ja wat voor?

6. Zou je je toekomstige hond verzekeren?

7. Wat zijn uw verwachtingen van de hond?

8. Wat wil u met de hond gaan doen? Cursussen, hondensport enz.

9. Uit hoeveel leden bestaat uw gezin en als er kinderen zijn; van welke leeftijd zijn
die?

10. Zijn jullie een actief gezin, wandelen jullie veel/weinig en wat zijn jullie hobbys?

11. Wat is uw woonsituatie? Denk aan: appartement/vrijstaand/rijtjeshuis/tuin?.

12. Zijn er andere huisdieren aanwezig? Honden: zijn het reuen of teven en welke
leeftijd?

13. Wat voor werk/studie doet u en hoe vaak bent u dan weg van huis?

14. Hoeveel uur zal de hond alleen zijn per dag?

15. Bent u zich bewust van de behoeften van dit ras?

16. Hoeveel denkt u per maand of op jaarbasis kwijt te zijn aan voeding en
verzorging van de hond?

17. Hoe vaak denkt u dat een hond gemiddeld moet wandelen per dag?

18. Bent u bekend met de waarde van goede voeding voor een hond?

19. Waar blijft de hond als u op vakantie gaat?

20. In wat voor situatie zou u erover nadenken om uw hond te willen herplaatsen?
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21. Als er zich problemen voor doen, met wie zou u dan als eerste contact zoeken?

22. Mocht er om een of andere manier een reden zijn om te denken aan overstap
naar ander voer, wie zou u dan contacten en wat zou een reden zijn om tot
deze keus te komen?

23. Als u om wat voor reden dan ook ineens zou moeten bezuinigen waar zou u
dan als eerste op bezuinigen (mbt de hond)?

24. Gebruikt u graag een halsband of tuig en waarom deze voorkeur?

25. Wat vindt u het allerbelangrijkste in de opgroeifase van uw hond?

26. Wat zijn u verwachtingen van ons als fokker?

27. Is er verder nog iets wat u wilt vertellen of wat wij van u zouden moeten weten?

28. Bent u bereid te wachten op een pup uit een nestje bij de fokker naar keuze of
wilt u zo snel mogelijk een pup?
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