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Lieve dierenvriend,

Hartelijk dank dat u zich voor een Hond uit het dierenasiel en/of buitenland interesseert en een van 
onze Setters eventueel voorgoed een nieuw thuis wilt bieden.

Voordat het zover is, vragen wij u dit vragenformulier in te vullen en per e-mail terug te sturen. In het 
geval  van  een  bemiddeling  zal  hij  ook  deel  uitmaken  van  het  overdrachtsovereenkomst. Het 
vragenformulier dient voor de eerste kennismaking.

Natuurlijk begrijpt  u, dat  wij  onze  Setter  niet zomaar  toevertrouwen  aan  een  voor  ons  onbekende 
situatie.

Nadat  wij het vragenformulier van u  ontvangen  hebben,  zullen  wij  een  bevoegd persoon  van  Setter 
Rescue  Netherlands  bij u op  bezoek  laten  komen. Wij  zullen  het  ingevulde vragenformulier ter 
beschikking stellen aan  deze bevoegde persoon. In  dit gesprek kunnen ook verdere  vragen  gesteld 
worden.

Met  het  terugsturen  van  de informatie  per  e-mail  of  brief /  fax  aan  de  contactpersoon  van  Setter 
Rescue Netherlands  verklaart u  tegelijkertijd  dat  u  instemt  met  het  opslaan  en  doorgeven van  uw 
persoonlijke  gegevens.  Verder  verklaart  u  dat  u het vragenformulier  volledig en  waarheidsgetrouw 
heeft ingevuld.

Stuur de ingevulde vragenlijst naar:

Marjan van Ketel  marjan.van.ketel@setter-rescue.nl

 
 
 
 

Met vriendelijke groet
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Gegevens van de aanvrager: 

achternaam:  voornaam:  

geboortedatum:  Beroep:  
straat & huisnummer  postcode & adres:  

telefoon:  mobiel:  
fax:  email:  

 
Gegevens van de Setter: 

naam:  ras:  

geslacht: man     vrouw  leeftijd:  

 
familieverhoudingen 

gehuwd : □ ja □ nee leeftijd van de echtgenoot/echtgenote :  

partner : □ ja □ nee leeftijd van de partner :  

kind / kinderen : □ ja □ nee leeftijd van de kind / kinderen :  

beroep : □ ja □ nee uren dagelijks :  

buitenshuis : □ ja □ nee uren dagelijks :  

Bent u of een familielid psychisch ziek of gehandicapt ? □ ja □ nee 

Heeft u of een van uw familieleden een allergie? □ ja □ nee 

Gaat uw familie akkoord met de aanschaf van het huisdier? □ ja □ nee 

Wie zal er vooral voor het dier zorgen?  
Waar verblijft het dier tijdens een vakantie?  
Is / Zijn uw kind/kinderen met het diersoort bekend?  
Heeft u (nog) een wens van de kinderen / van het kind?  
Wat gebeurt er met het dier in het geval van een scheiding?  
Wie verzorgt het dier in geval van ziekte / dood?  
 
Woonsituatie.   (Foto's/film meesturen) 

eigendom : □ ja □ nee      

huis : □ ja □ nee appartement : □ ja □ nee m2 :  

tuin : □ ja □ nee perseel met hekken : □ ja □ nee m2 :  

Stemt de verhuurder in met het houden van dieren? □ ja □ nee 

Woont u op de begane grond? □ ja □ nee 

Zo nee, welke etage?  
Heeft u een balkon? □ ja □ nee 

Bezit u een terras? □ ja □ nee 

Woont u aan een verkeersdrukke straat ? □ ja □ nee 

Zijn uw buren dierenvriendelijk? □ ja □ nee 
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onderbrenging van het dier 

kennels : □ ja □ nee uren :    

woning : □ ja □ nee uren :    

tuin : □ ja □ nee uren :    

Waar bevind zich het dier tijdens uw afwezigheid? 

eigenschappen van de Setter   (geen garantie) 

rustig □  waakzaam □  atletisch  □ ijverig □ 
kindvriendelijk □  verdraagzaam □  speels  □ katvriendelijk □ 
opgeleid □  beschermend □  jachtdrift  □   

verdere huisdieren 

hond : □ ja □ nee gecastreerd : □ ja □ nee  

kat : □ ja □ nee gecastreerd : □ ja □ nee  

Andere : □ ja □ nee ras :  

algemene dieren vragen 

Heeft U moeite met castratie/sterilisatie  □ ja □ nee  

Indien nee, hoezo niet?   

Wilt u voortplanting toelaten?  □ ja □ nee  

Zou het dier laten inslapen?  □ ja □ nee  

Zo ja, om welke reden?   

Heeft u ervaring met het diersoort en ras ?  □ ja □ nee  

Zou u een hondenschool willen bezoeken?  □ ja □ nee  

Zou u er problemen mee hebben om met het dier een 
dierenpsychloog op te zoeken? 

 □ ja □ nee  

Tot welk bedrag kunt u maandelijks voor de verzorging 
voor het dier uitgeven? 

  

Tot welke hoogte kunt u plotselinge dierenartskosten 
opbrengen ( b.v.een operatie)? 

  

Welke dieren heeft u tot nu toegehad?   

Heeft u al eens problemen met de dierenbescherming gehad? □ ja □ nee 

Zo ja, wat was de reden van deze problemen?  
Moest u al eens een dier afgeven ? □ ja 

 
 

□ nee 

Zo ja, waarom?  
Waar heeft u dit dier moeten afgeven?  
 
Ik verklaar met mijn handtekening, de vragen naar waarheid beantwoord te hebben. Ik ben me er ook 
van bewust, dat een overdracht van het dier niet rechtsgeldig is, als ik om een of andere reden 
vragen niet waarheidsgetrouw heb beantwoord, en dat daaruit de directe terruggave van het dier aan 
Setter Rescue Netherlands. zal volgen. 

 

__________________________ _____________________________ 
plaats, Datum handtekening van de aanvrager 




