
 

Aanvraag pup – Vragenlijst 

Je hebt dus interesse in een Pink Angel Aussie 
pup. Dan had ik graag enkele gegevens ontvangen 
om een beter zicht te krijgen wie je bent en 
waar de pup terecht zal komen. Graag 
onderstaande vragenlijst vrijblijvend ingevuld 
terugbezorgen. Alvast bedankt! 
Mail deze terug naar loeca1@hotmail.com 

Info over de combi dat we verwachten staat op de site www.pinkangels.be. 
Mails met wat is de prijs worden niet beantwoord, neem je tijd en vul deze in, en 
wij nemen de tijd om jullie uit te nodigen in ons gezin en kennis te maken met 
onze honden.   

1. Algemene Gegevens 

2. Gezinssituatie 

Naam: Voornaam:

Straat: Nr:

Postcode: Gemeente:

Land: Tel/GSM:

E-mailadres:

Aantal volwassenen (+18):

Aantal kinderen (0-5 jaar):

Aantal kinderen (6-12 jaar):

Aantal kinderen (13-18 jaar):

Tuin: ja/nee       Omheind: ja/nee       Oppervlakte:           

Andere huisdieren momenteel (anders 
dan hond):

Andere honden momenteel (ras + 
leeftijd)?

Hoeveel uur per dag zal de hond alleen 
zijn?

Leeft de hond binnen, buiten, 
combinatie?
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3. Verdere info 

4. Voorkeur 

Hierbij had ik graag vermeld dat ik zelf de pups verdeel over de pupkopers op basis 
van karakter en plannen. Er kan dus niet zelf gekozen worden. Er kan wel een 
voorkeur doorgegeven worden voor het geval er qua eigenschappen gelijkaardige 
pups zijn. Zo ie zo word dit in samen spraak gedaan gedaan met een extern 
persoon die de pups evalueerd. Zo word er voor de actieve pups naar sport 
gezinnen gekeken.  

Karakter: 

Wie neemt welke taken op zich 
(verzorging, voeding, opvoeding, 
beweging …)?

Hebt u ervaring in het samenleven met 
honden? Welk ras? 

Hebt u ervaring in het samenleven met 
en opvoeden van een pup? Welk ras?

Hoe bent u bij het ras Australische 
Herder uitgekomen?

Hoe bent u bij mij als fokker terecht 
gekomen?

Waarom hebt u interesse in deze 
combinatie?

Staat u ook bij andere fokkers op de 
wachtlijst?

Bent u op de hoogte van de 
vachtverzorging van een Aussie en het 
feit dat ze verharen (lees: stofzuigen!)?

Wat doet u met de hond wanneer u op 
weekend/vakantie gaat?

Gaat u hiermee akkoord: Ja / nee



Geslacht: aanduiden met kruisje 

Uitzicht voorkeur:  
Kleur vinden wij geen bepalende factor. Maar we we vragen wel wat je graat ziet. 

5. Plannen 

Wat zou u graag met de nieuwe pup/hond gaan doen: 

Beschrijf het 
type hond 
dat het best 
bij u past:

Alleen maar reu

Alleen maar teef

Bij voorkeur reu, indien niet mogelijk teef

Bij voorkeur teef, indien niet mogelijk reu

Waarom?

Kleur Zwart - Bruin - Blue Merle - Red-Merle - Geen voorkeur

Staart Bij voorkeur met - Bij voorkeur zonder - Geen voorkeur

Andere opmerkingen 

Gezinshond

Hondenshows 
Reeds ervaring?



6. Overige opmerkingen, vragen, … : 

Hondensport 
Zo ja welke? 
Reeds ervaring?

Drijven / Herding ? 
Reeds ervaring?

Hebt u al een vaste 
hondenschool/trainer? 
Zo ja, welke?

Andere activiteiten?

Inzetten voor fok 
Waarom?

Zou u de hond 
castreren/steriliseren? 
Waarom?

Zou u interesse 
hebben de hond 
versvoer te geven?

Zou u deelnemen aan 
terugkomdagen?


