U wilt een hond
U heeft:
- nagedacht over de voordelen én de nadelen van een hond,
- een herplaatsingshond overwogen, maar besloten dat een pup beter past,
- gekozen voor een passend ras of type zonder rasgebonden afwijkingen.
Zo bent u aanbeland bij de aanschaf van uw pup.
pup Deze pupchecklist helpt u
bij het maken van een verantwoorde keus wat betreft het nestje.
Door een gezonde pup te kiezen die leuk sociaal gedrag toont, voorkomt u
dure dierenartsrekeningen en verdriet bij u. Bovendien voorkomt u leed,
pijn,
p
j , angst
g en agressie
g
bijj de hond die uw kameraad wordt.
Neem de checklist mee, als u op bezoek gaat bij een nestje met pups.
Zijn niet alle punten in orde, koop dan GEEN puppy bij deze fokker.
Tips:
- Check op internet of het adres dat u van plan bent te bezoeken geen
slechte naam heeft.
- Lees een koopovereenkomst goed door. Lees waar u zich aan verbindt en
welke rechten u heeft wanneer de koop voor u niet goed uitpakt.
- Neem de tijd om uw beslissing te maken. Nu wat langer wachten kan u vele
jaren meer plezier geven van uw hond.
hond Bovendien kan het dierenleed
voorkomen.

Meer informatie?
www.hondenbescherming.nl

Voorkom dierenleed en koop
p een fijne
j hond
Treft u een pup die u zielig vindt en wilt
helpen? Bedenk dan dat u het hondenwelzijn
het meest dient door NIET te kopen bij een slechte fokker.

Pupchecklist
Geen pups op voorraad of bezorging aan huis
Wanneer pups ‘op voorraad’ zijn
zijn, is er meestal niet op verantwoorde wijze
gefokt. Fokkers die de pup afleveren, verbergen vaak de situatie waarin de
pup opgroeit.
Bij de fokker is maar een nestje aanwezig, of hooguit twee
j om een nest pups
p p een goede
g
start geven.
g
Een fokker
f
die veel
Het kost tijd
nesten heeft, heeft niet genoeg tijd om alle pups te laten wennen aan wat
ze gewoon moeten gaan vinden.
Gezondheidsinformatie wordt verstrekt
De pup is ontwormd en ingeënt. U krijgt een paspoort mee. Bij rashonden,
zijn de ouderdieren getest op gebreken die bij het ras voorkomen en u krijgt
die testresultaten te zien.
De pups hebben schone ogen, oren, neusjes en achterkanten
Een schone pup duidt op een schone leefomgeving en goede gezondheid.
De pup gaat op zijn vroegst met zeven weken met u mee
Een fokker die eerder afstand doet van zijn pups overtreedt de wet en heeft
meestal geen goede intenties.
De pups groeien op in een schone huiselijke omgeving
Opgroeien in een rijke
rijke, huiselijke omgeving zorgt dat de pup zich kan
ontwikkelen en kan wennen aan alles wat hij normaal moet gaan vinden.
De moederhond is aanwezig bij de pups
Een moederhond voedt haar pups op en is erg belangrijk voor een goede
start
De moederhond en pups zijn blij met uw bezoek
De appel valt niet ver van de boom. Als de moederhond sociaal is, is de kans
groter dat de pups dat ook zijn. Daarom is het belangrijk dat de honden
open en vriendelijk reageren en het fijn vinden door u geaaid te worden.
De fokker stelt u vragen over uw woon-, leef- en gezinssituatie
Een goede fokker wil dat zijn pups goed terecht komen en zal u dus op
geschiktheid als hondeneigenaar willen beoordelen.

U bepaalt immers of de fokker geld blijft verdienen aan de
dieronvriendelijke industrie van malafide hondenhandel. Wanneer u niet
koopt, zal de ellende stoppen waarin deze pups (en hun ouders) verkeren.
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