Puppyvragenlijst
De volgende puppy vragenlijst is gemaakt om ons een indruk te kunnen geven hoe we u kunnen helpen bij het in het
bezit te kunnen komen van een puppy van ons. Uw antwoorden geven ons een beetje hulp bij het bepalen welke pup
eventueel voor u geschikt zou kunnen zijn. Bedankt voor uw aanvraag voor een pup van ons. Het is niet zo dat u
nadat u dit formulier hebt ingevuld in aanmerking komt voor een pup.
Wij plaatsen onze puppy’s alleen indien het karakter van de pup in uw huissituatie past. Ook nemen we ons het recht
om te besluiten u (alsnog) geen pup te geven. Voordat we besluiten iemand een pup mee te geven verwachten we
dat u een paar keer op bezoek komt zodat we een indruk van u persoonlijk kunnen maken en natuurlijk van het hele
gezin.
Wij stellen het op prijs als u alle vragen beantwoord.
Naam :
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
E-mail:
Telefoonnummer/Mobiel nummer:
Leeftijd:

O < 18
O 18-25

O 26-50
O >51

Andere volwassenen in het huishouden:

Heeft u kinderen?

O Ja

O Nee

Zoja, hoeveel kinderen en van welke leeftijd? Zijn ze
gewend aan honden en weten ze hoe ze er in het
algemeen mee om moeten gaan? Heeft u een kind met
een speciale behoefte die begeleiding behoeft ( ADHD,
Autisme)?
Heeft u nog andere honden?

O Ja

O Nee

Zo ja, van welk ras en leeftijd? Zo nee, wat is uw
ervaring tot nu toe met honden en met welke rassen
heeft u ervaring?
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Heeft u nog andere dieren?

O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

O ja

O Nee

Zoja, wat voor soort en leven zij in huis of buiten?

Waarom kiest u voor de Australian Shepherd?

Heeft u nu of heeft u ooit een Aussie gehad?
Indien u al aussies heeft ( gehad) graag ook vermelden
van welke fokker deze aussie (s) komen, of ze een
stamboom( FCI/ASCA) hebben en of ze wel of niet
gecastreerd/gesteriliseerd zijn.

Heeft u ooit eerder een pup opgevoed?
Zo ja, wanneer was dat en wat zijn volgens u de
belangrijkste regels die voor een opgroeiende pup van
belang zijn?

Zou u een bench gebruiken voor uw hond?

O Ja

O Nee

Hier graag eventueel uw toelichting:

Hoeveel tijd en energie zult u per dag aan uw pup (en
later volwassen hond) kunnen spenderen?

Hoeveel tijd per dag zal de hond (pup) alleen thuis
blijven?
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Gaat u ermee akkoord, dat wanneer u om welke reden
dan ook, niet meer voor de hond kan zorgen, wij gelijk
worden geinformeerd en er samen, mogelijk m.b.v. het
ARF ( Australian Shepherd Rescuefund) een nieuwe
plek gezocht gaat worden?

O Ja

O Nee

Hier graag eventueel uw toelichting:
Bent u van plan om met de pup naar een puppy-cursus
te gaan?

O Ja

O Nee

Hier graag eventueel uw toelichting:

Welke activiteiten zou u graag willen gaan ondernemen
met uw Aussie?
Hier graag eventueel uw toelichting:

O Schapen drijven
O Showen
O Gehoorzaamheid
O IPO
O Speuren
O Hooperen

O Flyball
O Reddingswerk
O Dogfrisbee
O Doggydance
O Treibball
O Overige....

Vermeld a.u.b. wat voor trainingen/activiteiten u al
eerder heeft gedaan:

Wilt u uw Aussie gaan inzetten voor de fokkerij?

O Ja

O Nee

Zo nee, is het dan de bedoeling dat u de hond laat
helpen( |Sterilisatie/castratie)
Hier graag eventueel uw toelichting:

Ben u bereid om ons op de hoogte te houden hoe uw
Aussie zich verder ontwikkeld?

O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

Hier graag eventueel uw toelichting:

Bent u bereid deel te nemen aan (groeps)activiteiten
(nestinventarisatie, wandelingen e.d.) die door ons als
fokker worden georganiseerd?
Hier graag eventueel uw toelichting:
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Welk geslacht heeft uw voorkeur?
Hier graag eventueel uw toelichting:

Welke vachtkleur heeft uw voorkeur? Meer kleuren
mogen aangekruist worden.
Hier graag eventueel uw toelichting:

O Reu
O Teef
O Geen voorkeur, karakter doorslaggevend

O Black
O Blue merle
O Geen voorkeur

O Red
O Red Merle

Welk karakter zoekt u in een hond? Zoekt u een rustig
karakter, zoekt u uitdaging etc.

Bent u bekend met het feit dat er ook bij de aussies
gezondheidsproblemen voorkomen die ondanks goed
onderzoek ineens op kunnen duiken?

O Ja

O Nee

Hier graag eventueel uw toelichting:

Weet u dat Aussies middelgroot zijn en heel actief en
ook nog af en toe heftig in de rui kunnen zijn?

O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

Hier graag eventueel uw toelichting:
Hoe is uw woonsituatie?
( Stad, dorp,buitenaf, flat, eengezinswoning,boerderij? Is
er buiten ruimte voor de pup om te spelen en is deze
veilig?)

Staat u mogelijk open voor een pup in co-ownerschap?
Dat houdt in dat de hond dan gezamenlijk met de fokker
in eigendom is en mogelijk ingezet gaat worden voor de
fok.
Hier graag eventueel uw toelichting:

Staat u ook op een wachtlijst bij een andere fokker?

O Ja

O Nee

Hier graag eventueel uw toelichting:
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Overige vragen/opmerkingen:

Mocht u in aanmerking komen voor een pup, dan hanteren wij de volgende plaatsingsprocedure:
Wij plaatsen onze pups alleen op basis van karakter, dus niet op basis van kleur, wij vinden het belangrijker dat de
pup goed bij o.a. uw gezinssituatie en uw ervaring past. We zullen bij deze beslissing indien mogelijk uw voorkeuren
laten meewegen. De definitieve toewijzing van de pup zal pas plaats vinden op het moment dat de pups ongeveer 7
weken oud zijn en er een puppytest heeft plaatsgevonden. De voorwaarden van de koop van een pup zullen worden
vastgelegd in een koopcontract. Wij zullen u indien wenselijk alle mogelijke ondersteuning bieden op het gebied van
gedrag, verzorging, voeding, gezondheid e.d.
Wij doen heel veel moeite om er zeker van te zijn dat onze pups zoveel mogelijk vrij zijn van genetische afwijkingen
door informatie te krijgen over de ouders en voorouders. Echter, wij kunnen dit helaas niet garanderen. Maar indien,
wanneer dan ook, uw Aussie gezondheidsproblemen heeft, erfelijk of niet, willen wij hier direct van op de hoogte
worden gebracht, zodat wij tot hulp kunnen zijn en de eigenaren van de andere nestgenoten op de hoogte gebracht
kunnen worden. Voordat de pups naar de nieuwe eigenaren gaan zullen de ogen getest worden door de oogarts
volgens de normen van de ECVO. De pups worden met 6 weken volledig onderzocht en gevaccineerd door de
dierenarts. De pusp zullen gechipt worden en een stamboom ontvangen van de Raad van beheer( FCI) en indien
mogelijk ook de ASCA (Australian Shepherd Club Amerika)
Ondergetekende verklaart dat hij/zij:
 Het vragenformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid heeft ingevuld en zich verdiept heeft in o.a. het
gedrag en de verzorging van de Aussie maar ook kennis heeft genomen van de bij de Aussie voorkomende
gezondheidsproblemen.

Naam:

____________________________________

Datum:

____________________________________

Plaats:

____________________________________

Handtekening:

____________________________________

NB: De ingevulde mogen ook ingescand via de mail terug gestuurd worden.
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