
Beste,

Mogen wij u vragen onze adoptie aanvraag zo gedetailleerd mogelijk in te vullen ter voorbereiding van een eventueel 
huisbezoek. Onze adoptie aanvraag is tevens bedoeld om u te laten stilstaan bij een aantal zaken die voor u en uw 
nieuwe huisgenoot belangrijk kunnen zijn.

Gegevens hond

Naam van de hond die u wenst te adopteren : 

Waarom deze hond :

Contact info

Naam :

Straat en huisnummer :

Postcode : Gemeente :

Telefoonnummer : GSM nummer :

Email adres :

Gezinssamenstelling

Leeftijd volwassenen :     jaar         jaar                                   

Aantal kinderen :        Leeftijd :                    jaar              jaar                     jaar                      jaar

Heeft U al honden :          ja            neen                                        Indien JA, hoeveel ?

Leeftijd, ras en geslacht van uw hond(en) :

Heeft u nog andere huisdieren : ja             neen          Indien JA, welke ?

Heeft U ooit een hond gehad  (indien U momenteel geen hond heeft)  :              ja               neen

Indien ja, welke hond(en) : 

Verwachtingen

Voorkeur geslacht :      reu                teef              GEEN

Voorkeur leeftijd :      pup               volwassen               GEEN

Is iedereen in huis het eens met de adoptie van een hond :                 ja                neen

Wat is de reden dat u een hond wil adopteren :
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Wat verwacht u van een hond (wat vindt u belangrijke karaktereigenschappen) : 

Ik zou graag hebben dat mijn hond: Héél belangrijk     Belangrijk             Niet belangrijk

Goed met kinderen omkan
Goed met katten omkan
Goed met andere honden omkan
Ver kan wandelen 
Meekan met de auto

Levensstijl

Bent U momenteel werkzaam ?          ja               neen Indien JA :            voltijds            part -time

Is uw partner momenteel werkzaam ?        ja               neen           n.v.t.             Indien JA :            voltijds            part -time

Hoe vaak/lang ongeveer zal u uw hond uitlaten tijdens weekdagen ?             keer per dag                 uren            minuten

Hoe vaak/lang ongeveer zal u uw hond uitlaten tijdens het weekend ?      keer per dag                uren             minuten

Bent U van plan de hond vaak mee te nemen op bezoek / uitstappen :               ja                  neen

Heeft iemand van het gezin allergie/astma :              ja                neen

Huisvesting

Type woning :                      alleenstaand                   rijwoning                    appartement

Huur of eigendom :             huur                                eigendom

Indien U huurder bent, heeft u reeds met de huisbaas besproken 
of U huisdieren mag houden en/of staat dit vermeld in het huurcontract :  ja                       neen

Heeft u plannen om te verhuizen :  ja                       neen

Heeft u een tuin :       ja               neen           Indien JA, is deze volledig en stevig omheind ?         ja              neen

Indien uw tuin niet omheind is, bent u bereid uw tuin te omheinen :          ja          neen
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Vergeet niet uw dokument op te  slaan na het invullen + door te sturen naar bestuur@galgoaid.eu

mailto:bestuur@galgoaid.eu?subject=Adoptieaanvraag
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Beste,
Mogen wij u vragen onze adoptie aanvraag zo gedetailleerd mogelijk in te vullen ter voorbereiding van een eventueel 
huisbezoek. Onze adoptie aanvraag is tevens bedoeld om u te laten stilstaan bij een aantal zaken die voor u en uw 
nieuwe huisgenoot belangrijk kunnen zijn.
Gegevens hond
Naam van de hond die u wenst te adopteren : 
Waarom deze hond :
Contact info
Naam :
Straat en huisnummer :
Postcode :
Gemeente :
Telefoonnummer :
GSM nummer :
Email adres :
Gezinssamenstelling
Leeftijd volwassenen :
    jaar
        jaar                                   
Aantal kinderen :
       Leeftijd :                    jaar
             jaar                     jaar                      jaar
Heeft U al honden : 
         ja            neen                                        Indien JA, hoeveel ?
Leeftijd, ras en geslacht van uw hond(en) :
Heeft u nog andere huisdieren :
ja             neen          Indien JA, welke ?
Heeft U ooit een hond gehad  (indien U momenteel geen hond heeft)  :              ja               neen
Indien ja, welke hond(en) : 
Verwachtingen
Voorkeur geslacht :
     reu                teef              GEEN
Voorkeur leeftijd :
     pup               volwassen               GEEN
Is iedereen in huis het eens met de adoptie van een hond :                 ja                neen
Wat is de reden dat u een hond wil adopteren :
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Wat verwacht u van een hond (wat vindt u belangrijke karaktereigenschappen) : 
Ik zou graag hebben dat mijn hond: 
Héél belangrijk 
    Belangrijk 
            Niet belangrijk
Goed met kinderen omkan
Goed met katten omkan
Goed met andere honden omkan
Ver kan wandelen 
Meekan met de auto
Levensstijl
Bent U momenteel werkzaam ?
         ja               neen
Indien JA :            voltijds            part -time
Is uw partner momenteel werkzaam ?        ja               neen           n.v.t.             Indien JA :            voltijds            part -time
Hoe vaak/lang ongeveer zal u uw hond uitlaten tijdens weekdagen ?             keer per dag                 uren            minuten
Hoe vaak/lang ongeveer zal u uw hond uitlaten tijdens het weekend ?
     keer per dag                uren             minuten
Bent U van plan de hond vaak mee te nemen op bezoek / uitstappen :               ja                  neen
Heeft iemand van het gezin allergie/astma :              ja                neen
Huisvesting
Type woning :                     
 alleenstaand                  
 rijwoning                   
 appartement
Huur of eigendom :            
 huur                               
 eigendom
Indien U huurder bent, heeft u reeds met de huisbaas besproken 
of U huisdieren mag houden en/of staat dit vermeld in het huurcontract :
 ja                      
 neen
Heeft u plannen om te verhuizen : 
 ja                      
 neen
Heeft u een tuin :      
 ja              
 neen           Indien JA, is deze volledig en stevig omheind ?        
 ja             
 neen
Indien uw tuin niet omheind is, bent u bereid uw tuin te omheinen :         
 ja         
 neen
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Vergeet niet uw dokument op te  slaan na het invullen + door te sturen naar bestuur@galgoaid.eu
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