
Vragenlijst Kennel Portugeeshof 
 
Deze vragenlijst is opgesteld met de bedoeling om op de kandidatenlijst te komen. 
Wij benadrukken nog eens graag dat u zich kandidaat stelt en deze lijst wordt 
gebruikt om mensen uit te nodigen voor een kennismaking en een puppybezoek. 
 
Wij gaan op zoek naar een gouden mandje, een “forever home” en baasjes waarmee 
het klikt. Op de lijst staan is dus geen 100% garantie op een pup. Meestal wel maar 
uitzonderlijk worden er mensen niet weerhouden. Wij merken dat dit gebeurt als 
mensen ons op voorhand niet de volledige of correcte informatie over zichzelf of hun 
gezin hebben gegeven of onvoldoende informatie hebben opgezocht over het ras en 
volgens ons geen match zijn. 
 
Een Boston terrierpup is een levend wezen, een familielid dat 12 tot 15 jaar bij u zal 
wonen. Baasjes uitzoeken voor onze pups doen we dan ook met de uiterste zorg.  
U kan dan begrijpen dat wij niet functioneren als een winkel en we niet werken 
volgens het principe “eerst vraagt, eerst krijgt”. De plaats op de kandidatenlijst is 
slechts een onderdeel van het beslissingsproces doch houden we uiteraard rekening 
met de wachttijd. 
 
Wij behandelen de vragenlijsten met het uiterste respect voor de privacy. Info wordt 
niet gedeeld. Wanneer er doorverwezen wordt naar een andere fokker zullen we 
altijd eerst toestemming vragen of de vragenlijst mag gedeeld worden. 
 
Vragen: 
 
Naam en gsmnummer (liefst met een Whatsapp account) : 
 
Volledige gezinssamenstelling + leeftijd van de gezinsleden + beroep: 
 
Kan je iets vertellen over het gezin waar de pup terecht komt ? 
Zijn er kinderen, huisdieren? 
 
Waar woon je ? Een huis met tuin, een appartement ? Zijn er wandelmogelijkheden 
in de buurt ? Is de tuin volledig omheind ? 
 
Van waar de keuze voor een Boston terriër ?  
 
Wat verlang je van je hond, wat hoop je samen te ondernemen ? 
 
Heb je ervaring met honden ? Zo ja met welke rassen ? 
 
Hoe zit het met de werkuren binnen het gezin ? Hoe lang moet de pup alleen blijven 
en hoe lang later als volwassen hond ? Kunnen er regelingen getroffen worden voor 
de opvang van de pup ? 
 

Heb je specifieke ideeën over voeding, opvoeding, vaccins of andere zaken? 



 

Wat verwacht je van een goede kennel/fokker ? 

 

Wanneer hoop je een pup in huis te hebben ? Ben je bereid te wachten ? Ben je ook 
ingeschreven op wachtlijsten bij andere fokkers of ben je van plan om dit te doen ? 
 

Geslacht 

Ik heb voorkeur voor  

0 een reutje, ik ben niet bereid mijn keuze aan te passen 

0 een reutje, ik ben wel bereid mijn keuze aan te passen  

0 ik heb geen voorkeur 

0 een fokteefje met fokovereenkomst 

0 een fokteefje zonder fokovereenkomst (enkel voor ervaren fokkers) 

Voor een teefje als huishond kan je je voor 2021 niet op de wachtlijst zetten. 

 

Vanwaar deze keuze ? 

 

 

 


