
deHONDENbegeleider
uitlaatservice overloon

Gegevens opdrachtnemer:

De HONDENbegeleider

T (0478) 64 06 89

M  06  5218 4697

E petra@dehondenbegeleider.nl

W www.dehondenbegeleider.nl

PTM Langenkamp

ING Rekeningnummer: 5357136

KvK nummer: 14113791

BTW nummer: NL161490608B01

Betreft  Opdrachtformulier

Gegevens opdrachtgever:

Naam 

Adres 

Postcode en Woonplaats 

Telefoon thuis   werk  mobiel  

Email 

Gegevens hond:

Hond 1

Naam 

Geboortedatum  reu / teef *

Ras 

Kleur

Gecastreerd/gesteriliseerd: ja / nee *

Hond 2

Naam 

Geboortedatum  reu / teef *

Ras 

Kleur

Gecastreerd/gesteriliseerd: ja / nee *

Gewenste uitlaatdagen:

 Ochtend / middag / hele dag*

Met het tekenen van deze schriftelijke opdracht, geeft u aan de algemene voorwaarden te hebben  

ontvangen en hiermee akkoord te gaan.

Datum    Plaats    

Naam opdrachtnemer Naam opdrachtgever

De HONDENbegeleider

P.T.M. Langenkamp  

Handtekening opdrachtnemer Handtekening opdrachtgever
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Gegevens dierenarts:

Naam  Telefoon    



Hond 1

Gedrag Algemeen

Heeft de hond training gehad/welke/naam hondenschool

 

Loopt uw hond wel eens los tijdens het uitlaten  

Trekt uw hond als hij/zij aan de lijn wordt uitgelaten 

Soort halsband (Leer/slipketting/anders)

Hoeveel beweging krijgt hij normaal per dag van u/ hoe is het uithoudingsvermogen van uw hond

Wat is het favoriete speeltje van de hond

Hoe gedraagt de hond zich:

•  Als hij wordt geborsteld

•  In de auto 

•  T.o.v. mensen

 Jaagt uw hond wel eens achter iets of iemand aan (voorbijgangers wandelend/rennend /fietsend /dieren /anders)

Betreft  Vragen betreffende uw hond
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•  T.o.v. soortgenoten

 Bestijgt uw hond wel eens mensen of andere honden 

 Heeft uw hond voedselnijd

 Is uw hond wel eens aangevallen door een andere hond zo ja, welk ras

•  naar paarden / koeien / andere dieren nl

 

•  overige zaken: is uw hond wel eens angstig bijvoorbeeld  voor verkeer of harde geluiden

 Heeft u hond de neiging er alleen op uit te gaan

Beschrijf het karakter van uw hond (onderdanig/dominant/competatief/fanatiek/lomp/angstig

Zijn er nog gedragingen of karaktereigenschappen die we nog moeten bespreken

Gezondheid/WA verzekering

Heeft de hond bepaalde aandoeningen of ziektes  

Gebruikt uw hond medicijn(en):   Ja/Nee Welke

Datum laatste cocktail enting, datum laatste kennelhoest enting

Betreft  Vragen betreffende uw hond- vervolg
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Datum laatste ontvlooïng, datum laatste ontworming

Heeft u een WA-verzekering

Extra

Hoe heeft u van mijn uitlaatservice gehoord?

Gaat u akkoord met de algemene voorwaarden (bij niet akkoord wordt uw hond niet ingeschreven)

Ik wil gebruik maken van de 

o 10 strippenkaart à 100 euro

o 20 strippenkaart à 200 euro

2 honden op een adres 10% korting, de hele dag mee 10% kortng

Betreft  Vragen betreffende uw hond- vervolg
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