Puppy checklist
Is de moederhond aanwezig?
De aanwezigheid van de moederhond is van groot belang. Zij is het bewijs dat de pups inderdaad uit haar geboren zijn. De pups zullen zeker op wat jongere leetijd bewijzen dat zij de moeder is door bij haar te drinken; de
teef zal ze liefdevol behandelen.
Als er geen moeder aanwezig is, accepteer dan geen enkel excuus. Een goede fokker heet de moeder alijd bij de
pups. Is de moeder niet aanwezig? Niet doen!

Hoeveel nesten zijn er aanwezig?
Iemand die meerdere teejes heet kan best eens twee nesten tegelijk hebben. Iemand die veel nesten tegelijk
heet is beroepsmaig bezig. Alleen dan kan de fokker serieus met de opvoeding, verzorging en socialisaie bezig
zijn. Zijn er kennels vol pups? Niet doen!

Liggen de pups in huis?
In huis geboren worden en opgroeien is van groot belang, daar leren de pups namelijk wat huiselijke geluiden
zijn, wat normaal is, ze kunnen eventueel wennen aan andere huisdieren en dingen als stofzuiger, televisie en andere geluiden.
In aanraking komen met verschillende dingen is belangrijk omdat het de pup leert daarmee om te gaan. Pups die
in huiselijke kring opgroeien hebben minder kans op het ontwikkelen va angst. U zult bij uw bezoek direct zien of
de pups al aan dingen gewend zijn of niet.
Zijn de pups angsig? Niet doen!

Is de omgeving schoon?
Pups leren zindelijk zijn van nature makkelijk aan, maar natuurlijk alleen maar als er duidelijk verschil is tussen
schoon en bevuild. Normale hygiëne dus maar zeker ook een aparte plaats voor plassen en ontlasten, die uiteraard regelmaig wordt schoongemaakt.
Is dat er niet? Niet doen!

Hoe gedragen de pups zich?
Zijn ze vrij en vrolijk? Of zijn ze voorzichig en zelfs angsig? Pups die voldoende aandacht en verzorging krijgen
zijn vrij, vrolijk en nooit angsig. Natuurlijk zijn sommige rassen voorzichiger dan andere maar jonge pups horen
onbevangen te zijn. Allemaal. Als ze rond de vijf weken zijn horen ze u interessant te vinden, als ze zeven-acht
weken zijn horen ze enthousiast te zijn.
Kruipen ze weg? Maken ze geen contact? Niet doen!

Hoe reageren de pups op de omgeving?
Pups leren enorm makkelijk. Wennen aan geluid is de taak van de fokker en die hoort dat dus te hebben gedaan.
Een pup zal van iets dat valt even schrikken maar dan weer doorspelen. Zijn de pups angsig voor geluiden en
kruipen ze weg? Niet doen!

Hebben de pups een paspoort?
Pups horen een dierenpaspoort te hebben. Daarin hoort hun ening en gezondheidscontrole te staan. Pups
mogen niet bij de moeder weg voor ze:
* een ening hebben
* een chip hebben
* zeven weken oud zijn
Rashonden krijgen bovendien een eigendomsbewijs. Dat dient de nieuwe eigenaar te tekenen als de pup wordt
opgehaald. Zo’n eigendomsbewijs wordt gemaakt op het moment dat de raspup gechipt wordt. Laat u niets wijsmaken! Een pup zonder eigendomsbewijs heet geen stamboom en zal die ook niet krijgen!
De stamboom wordt vaak iets later geleverd. Maar het eigendomsbewijs is alijd aanwezig als de pup wordt opgehaald. Is dat niet zo? Niet doen!
De fokker moet de chip van de pup hebben geregistreerd. Hij hoort u voor te lichten hierover: u dient de pup op
uw naam te zeten en de fokker zal na enige ijd de pup van zijn naam afmelden. Dat is zoals het hoort en dat is
wat uw fokker u hoort te vertellen. Vertelt hij u iets anders? Niet doen!

Koopt u uw (ras)pup uit het buitenland?
Pups mogen niet worden ingevoerd zonder geldige rabiësvaccinaie. En die vaccinaie kan pas worden gegeven als
de pup 3 maanden oud is en de vaccinaie 3 weken ervoor gegeven is.
Dat betekent dat uw buitenlandse aankoop tenminste vijtien weken oud is.
Is uw buitenlandse pup jonger dan vijtien weken? Dan zijn de zaken niet volgens de regels gegaan. Niet doen!

Zijn de ouderdieren onderzocht op erfelijke afwijkingen? En kunt u de uitslagen daarvan
inzien?
Veel rassen hebben een fokbeleid dat erop gericht is aandoeningen terug te dringen. Dat gebeurt door onderzoek
en daarvan zijn uitslagen. Die uitslagen hoort de fokker u te laten zien als u daarnaar vraagt. Uitslagen van HD, ED,
oogproblemen en dooheid staan op de website van de Raad van Beheer en kunt u opzoeken door de naam en/of
het NHSB nummer van de ouderdieren in te voeren.
Andere uitslagen heet de fokker in huis. Vraag ernaar! Een goede fokker zal u de uitslagen zonder aarzelen laten
zien.
Deze onderzoeken zijn belangrijk, omdat ze ervoor kunnen zorgen dat de kans op problemen bij uw pup straks
kleiner is.

Vraagt de fokker informaie van u?
Goed zo! Een goede fokker vindt het belangrijk waar zijn pups terecht komen en vraagt dus informaie van u. Hij
wil dat het ras bij u past, dat de pup bij u past en dat de combinaie goed is. Een fokker die u het hemd van het lijf
vraagt is een betrokken fokker. Dat is een fokker waar u later ook nog terecht kunt en de kans is groot dat u prima
begeleid zult worden als u uw pup komt halen en daarna.
Vraagt de fokker niets en lijkt hij alleen belangstelling te hebben voor het moment van ophalen? Niet doen!

Neemt de fokker de ijd voor u?
Als de fokker geen ijd voor u en uw vragen kan of wil nemen is hij misschien niet het juiste adres.
U hebt alle recht op aandacht en antwoorden op uw vragen. Neem gerust een vragenlijstje mee.
Vindt de fokker dat vervelend en heet hij er geen ijd voor? Niet doen!

Mag u meer dan één keer komen kijken?
Dat is een goede zaak. Een fokker die de ijd neemt om u meerdere keren te verwelkomen vindt het belangrijk wie
u bent. Want een verantwoordelijke fokker wil graag dat zijn pups op het goede adres komen. Goed gefokte pups
kennen vaak een wachtlijst; oriënteer u van te voren en schrijf u eventueel in. Vraag naar eventuele voorwaarden
en besef dat zowel de fokker als uzelf alijd recht hebben van de overeenkomst af te zien.

Is er een koopcontract?
Een koopcontract is heel verstandig. Daar staan de rechten en plichten in van koper en verkoper in en bovendien
is het een bewijs dat u de pup gekocht hebt. Maar het is verstandig dat contract goed door te nemen zodat u kunt
zien waar u recht op hebt.
Hebt u garanie en zo ja, waarop dan? En hoe lang?
Wordt de pup wel volledig uw eigendom? Staan er verplichingen in waar u niet blij van wordt?
Overleg bij vragen van te voren en teken pas als alles duidelijk is!

Is alles zoals het zijn moet? Mooi zo.
Twijfelt u toch nog? Denk dan nog even na.
Een goede fokker heet liever een koper die volledig zeker van zijn zaak is.
Weet u het zeker? Gefeliciteerd! Hopelijk hebt u veel plezier van uw pup!
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