HERPLAATSING
GEGEVENS AANVRAGER
Naam

Telefoon

Adres

E-mail

Postcode

Roepnaam hond

Woonplaats

Vraagprijs

GEGEVENS HERPLAATSER
Heeft de hond

wel /

geen gedragsproblemen, namelijk*

De hond kan

wel /

niet bij kinderen

Heeft de hond

wel /

geen gezondheidsproblemen, namelijk*

De hond kan

wel /

niet bij katten

De hond is

wel /

niet regelmatig ingeënt, de laatste keer was*

De hond kan

wel /

niet bij andere honden

De hond is

wel /

niet onderzocht op HD, de uitslag was*

De hond kan

wel /

niet enige uren alleen zijn

De hond is

wel /

niet zindelijk

De hond kan

wel /

niet tegen autorijden

REDEN VAN HERPLAATSING
1

5

2

6

3

7

4

8

TOELICHTING OP BOVENSTAAND*

Het zou fijn zijn als u iets over uw hond zou willen schrijven. Bijvoorbeeld de leuke en ook de minder leuke dingen van uw hond. Waar houdt de hond
van en wat vindt hij niet leuk? Welke omgeving wilt u dat de hond terecht komt? Deze informatie zullen we gebruiken om gerichter naar een nieuw
baasje te zoeken. Kopie van de stamboom, foto en medische status (uitdraai van de dierenarts) meesturen. De foto graag ook via de e-mail versturen
naar herplaatsing@collieclub.nl voor plaatsing op de website en de database. (kwaliteit minimaal 350 dpi)
Na ontvangst van de kosten en overige bescheiden zoals aangegeven in het reglement, wordt uw aanvraag in behandeling genomen
Door ondertekening van dit reglement verklaart de eigenaar van de te bemiddelen hond kennis genomen te hebben van het Herplaatsingsreglement
en zich hieraan onvoorwaardelijk te conformeren. Aldus volledig en naar waarheid ingevuld.
Hiermee verklaart verzender van dit document naar herplaatsing@collieclub.nl kennis genomen te hebben van de statuten en het huishoudelijk
reglement van SHV de Collieclub en zich hieraan strikt te houden.
Plaats			

Datum		

Het ingevulde formulier en de bijlage kunt u sturen naar herplaatsing@collieclub.nl
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