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AANMELDING
AANGEBODEN HERPLAATSER;
Eigenaren die de hulp van de stichting ARF nodig hebben om hun Aussie te
herplaatsen dienen het onderstaande formulier in te vullen. Nadat de ARF het
kompleet ingevulde formulier heeft ontvangen zal er dan met u contact
worden opgenemen.
Wij hebben geen mogelijkheid meer om een Aussie op te vangen,herplaatsing
is alleen nog maar mogelijk vanuit het eigen huisadres. Het ARF is een
stichting die zich inzet voor de Australian Shepherd, we zullen de opties
bekijken om uw hond te kunnen herplaatsen.
Er worden via het ARF alleen raszuivere aussies herplaatst, met of zonder
stamboom.
De honden kunnen, voordat ze worden opgenomen, een gedragsbeoordeling
ondergaan indien wij dat nodig achten.
Het ARF, in zijn geheel en in volledige discretie, behoud zich het recht
voor om een aanvraag tot adoptie te weigeren met of zonder reden.
De kosten voor bemiddeling zijn eenmalig € 75,00
Vul svp onderstaand formulier in tot uw beste mogelijkheid en naar waarheid.
Huidige eigenaar:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoon:
E-Mailadres:
Ras:
Roepnaam:
Geboorte datum:
Stamboomnaam:

AUSTRALIAN SHEPHERD met/zonder stamboom
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NHSBnummer:
Kleur:
Geslacht:
Gecoupeerd:
Zindelijkheid:
Benchtraining:
Hoe lang is de hond in
uw bezit:
Is er een medeEigenaar:
NAW medeeigenaar
Stamboom:
Registratiepapieren:
Naam en telefoon /
e-mailadres van de
fokker:
Weet de fokker
van de
herplaatsing?
Wat was zijn/haar
reactie:
Is er een
Fokkerscontract:
NAW van de
Dierenarts:
Tel.Dierenarts:
Inentingen:

REU / TEEF
JA / NEE

gecastreerd/gesteriliseerd
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Ontworming:
Vlo/Teken
Behandeling:
Rabiës
Enting:
Lichamelijke
problemen:

Psychische
problemen:

Gedrags
Problemen:

Allergiën

Medicatie:

Reden v.medicatie:
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Drachtig?
Gehoorzaamheid:

Training in:

Zit de hond
binnenshuis,
waar:
Wat zijn de
uitlaat tijden:
en hoe lang:
Etenstijden:

Welk voer:
Kan de hond bij:

Katten:
Honden:
Kinderen:
Andere dieren:
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Vreemden:
Slechte
eigenschappen
van de hond:

Blaffen:
Bijten:
Destructief:
Agressie:
Schuw:
Vecht:
Alleen blijven in huis:
Alleen in de auto:
Alleen in de tuin:
Lopen aan de lijn/riem:
Omschrijving overig:

Heeft de hond al
eens iemand
gebeten?
Zo ja, wat was de
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aanleiding?

Wat is er aan
Gedaan:
Waarom plaatst
u de hond bij
het ARF

Wat zijn z’n
goede
eigenschappen

Welke activiteiten
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doet hij het liefst

Waar is hij bang
Voor

Aldus naar waarheid ingevuld:
Handtekening:

opgemaakt door:

