DOODLE’INNE AUSTRALIAN LABRADOODLES
INSCHRIJFFORMULIER 2022 - 2023
T.a.v. de koper:

naam: ………………………………………….…
adres: ……………………………………….……
woonplaats: ……………………………….……..
telefoon: ……/…………………………….……..
email: ………@…………………………….…….

0473/23.55.30
luyts-martens@telenet.be

datum aanbetaling: ……………………….……..
handtekening: ……………………………./……..

Ploegstraat 24
2350 Vosselaar

Bij deze geef ik aan dat ik graag in aanmerking kom voor een pup van Doodle’Inne.
Ik weet dat een pup de eerste vier weken niet alleen gelaten kan worden en het eerste jaar veel
aandacht en geduld vergt. Na de eerste weken laat ik de hond maximaal vier uur per dag
alleen, en dit maximaal vier dagen per week.
Ik zorg ervoor dat vanaf een leeftijd van een half jaar er minstens een uur per dag gewandeld
wordt met de hond.
Als ik gebruik maak van een bench zal dit niet langer zijn dan totdat de hond één jaar oud is
geworden; uiterlijk vanaf één jaar kan de hond zich vrij bewegen in de leefruimten.
Ik weet dat in het koopcontract is opgenomen dat de hond rond een jaar gecastreerd/
gesteriliseerd moet worden.
Ik ben ervan op de hoogte dat een pup 2500 euro kost, waarvan ik 250 euro bij inschrijving
betaal, en 2250 euro zodra de pups zes weken oud zijn. Deze termijnen dienen overgemaakt te
worden op rekeningnummer:
XXX t.a.v. Doodle’Inne.
Binnen het nestje worden de pupjes verdeeld door fokker op basis van karakter en
gezinssamenstelling, zoveel mogelijk rekening houdend met klant’s voorkeuren.
Zodra de pupjes de leeftijd van vijf weken hebben bereikt, is er een bezoek/knu elmoment.
Voor die tijd word ik via de app d.m.v. foto’s en lmpjes op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen van de pupjes. Met acht weken mag het pupje opgehaald worden.
Wij hebben altijd het recht om een andere reu in te zetten.
Een dekking kan mislukken of niet doorgaan i.v.m. drukte hier in huis of het welzijn van de
moederhond.
Nadat dit formulier volledig is ingevuld, ondertekend en de aanbetaling van 250 euro is voldaan
is de inschrijving de nitief. De aanbetaling is niet terug vorderbaar.
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