
Vragen die je jezelf kan stellen
bij het zoeken naar de juiste fokker.

Vul deze vragenlijst in en ga ermee naar je dierenarts.

samen kunnen jullie uitzoeken welke fokker voldoet aan

de normen om een goede hond aan te kunnen schaffen.

pup   life

ALVORENS JE DE PUPPY TE ZIEN KRIJGT: GOED OPLETTEN RISICO

ik heb aan mijn dierenarts op voorhand advies gevraagd over de aankoop van een pup. ja nee

ik heb het ras al gekozen. ja ik twijfel nog nee

ik heb een fokker gekozen en deze besproken met mijn dierenarts. ja  nee

hoeveel rassen kan je bij de fokker kopen? 1 tot 2 3 >3

lijkt de omgeving waar de pups zitten eerder op een winkel of op een huis? huis geen idee Winkel

neemt de fokker je mee naar de ruimte waar de moeder met haar pups verblijven?  ja nee

brengt de fokker de pup naar de verkoopsruimte en mag je de ruimte 
waar de pups zitten niet zien? 

nee ja

EEN INFORMATIEF GESPREK (NIET HETZELFDE ALS EEN VERKOOPSGESPREK):

ik heb het paspoort (blauw boekje) van de (juiste) pup gevraagd en mogen inkijken. ja  nee

in het paspoort heb ik gezien dat de eerste vaccinatie gebeurde in eigen land. naast het etiket 
van het vaccin, staat er een datum, handtekening én stempel van de dierenarts bij.

ja  nee

de fokker heeft voorgesteld om een ander ras te nemen. 
Contacteer in dit geval eerst opnieuw je dierenarts.

nee  ja

de fokker vindt het een goed idee dat je de pup laat nakijken door jouw eigen dierenarts. ja  nee

je bent vrij om je eigen dierenarts te kiezen. de fokker dringt je geen bepaalde dierenarts op. ja  nee

VRAAG ALLE PUPS TE ZIEN, MAAR LAAT ZE RUSTIG IN HUN VERTROUWDE OMGEVING 
ZITTEN EN BEOORDEEL ZE GEDURENDE 5 MINUTEN :

is de moeder aanwezig? ja  nee

Wil je dat je eigen hond zich in de toekomst zal gedragen zoals de moeder 
van de pups nu doet? 

ja gedeeltelijk nee

zijn de pups opgegroeid in een familiale/huiselijke omgeving? ja geen idee nee

Probeert de fokker zijn pups te socialiseren? krijg je er duidelijke informatie over? ja niet duidelijk nee

zijn alle honden (moeder en pups) even levendig? ja (allemaal) enkele nee

hoor je pups hoesten? nee  ja

zie je neusvloei bij één van de pups? heeft een van de pups vuile oogjes? nee  ja

zie je in de ruimte of bij de honden iets wat kan wijzen op diarree? nee  ja

krabben de pups zich vaak? nee  ja

Mag je zelf de pup kiezen die je wil? na het gesprek met je dierenarts: de dapperste, de 
normaal attente pup of toch de ‘underdog’? de fokker mag je geen pup opdringen! 

ja nee



BEKIJK JE EIGEN PUPPY GOED OPLETTEN RISICO

laat de pup zich gemakkelijk oppakken zonder tegen te spartelen? ja Moeilijk nee

Passen de tanden mooi op elkaar als de pup zijn mond dicht heeft? ja geen idee nee

zijn de ogen, de oren en de neus van de pup proper? ja geen idee nee

is de vacht proper? er mogen geen kale plekken, wonden, schilfers 
of parasieten aanwezig zijn. 

ja geen idee nee

is de aars proper? ja  nee

heeft de pup diarree? nee geen idee ja

bij een reu: zijn beide balletjes aanwezig? Vraag aan de fokker om ze te tonen. ja,  2 geen idee nee

ALVORENS TE BETALEN

Past het paspoort bij jouw pup? bij de aankoop van je pup moet je onmiddellijk het 
paspoort meekrijgen!als het paspoort moet gewisseld worden, bekijk dan terug de 
vragen over het paspoort  en wees op je hoede!

ja Wissel nodig nee

krijg je een 'aankoopbewijs' voor je pup? ja  nee

Wil de fokker je andere ‘benodigdheden’ verkopen 
(vb. speeltjes, shampoo, mand, deken, voeding, …)?

nee ja

heb je enkel de pup betaald en geen extra benodigdheden? ja  nee

heb je een goed gevoel bij de fokker? ja geen idee nee

TERUG THUIS

Maak een afspraak met je dierenarts en breng dit formulier mee. ja durf niet

www.pup4life.be

een initiatief van de limburgse dierenartsen


