WACHTLIJST PUPBEMIDDELING
De hieronder vermelde persoon wil op de wachtlijst voor pupbemiddeling te worden geplaatst
bij de Hovawart Vrienden Nederland.
U kunt gebruik maken van dit formulier. Vergeet niet uw E-mail adres te vermelden, anders
is een reactie van ons niet mogelijk.
Dit formulier zenden naar: pupbemiddeling@hovawart-nederland.nl
Koopt u een pup van een fokker die aangesloten is bij Hovawart Vrienden Nederland
dan bent u verplicht minimaal een jaar lid te worden van onze vereniging. Hier staan
een aantal voordelen tegenover: puppypakket, gratis eerste gedragstest (Jongste test),
het ledenblad. Ook willen wij u graag helpen als u vragen heeft over opvoeding, gedrag
etc. of ondersteunen bij dingen waar u tegenaan loopt.
Mensen die al eerder lid zijn geworden krijgen voorrang bij het toewijzen van een pup.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.
Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonummer
Emailadres

VRAGEN LIJST
Wat voor geslacht wilt u?

Reu/ Teef /Geen voorkeur

Wat voor kleurslag?

Blond /Zwartblond /Zwart

Heeft u reeds een hond?

Ja /Nee/ vroeger wel/ meerdere.

Zo ja wat voor ras en geslacht?

Reu/ Teef

__________________________

Wenst u ooit te fokken of uw reu voor de fokkerij beschikbaar te stellen?
nog/Ja /Nee
Bent u van plan naar tentoonstellingen te gaan?

Ja/Nee

Gaat u een puppycursus volgen?

Ja/Nee

Overwegen we

Bent u van plan om na de puppycursus verder te gaan met trainingen?
Zo ja, in welke richting?

Ja/Nee

______________________________

Heeft u kinderen in huis of komen er frequent kleine kinderen bij u in huis?
Waar woont u?

Stad/Dorp/Landelijk

Hoe woont u?

Vrij/Woning/Flat

Indien in een flat?

Met lift/Zonder lift/Etage

Ja/Nee

Om een zo passend mogelijke pup aan te bieden hopen wij van u in enkele zinnen
omschreven te vernemen wat uw wensen zijn:

Wilt u eventueel een hond welke herplaatst moet worden?
Heeft u verdere vragen en of wensen?

Ja/Nee

