
Bullmastiff Vereniging Nederland
herplaatsingen@bullmastiffverenigingnederland.nl

VRAGENLIJST 
AANMELDEN VAN EEN HERPLAATSER

* De met ster gemarkeerde vragen zoals de stamboom(naam), eventuele
vraagprijs en contactgegevens worden niet gepubliceerd en enkel gedeeld met

een geïnteresseerde na toestemming.

Wat is de roepnaam van de hond? …….............................................………………………………………………………………...

Beschikt de hond over een stamboom?*
☐ Nee     ☐ Ja, de stamboomnaam is: ………………………………………………………….....................................................

Heeft u de fokker geïnformeerd over de herplaatsing?
☐ Ja     ☐ Nee, omdat….………………………………………………………………………...............................................................

Wat is de geboortedatum van de hond?    ..  -  ..  -  ..

Wat is het geslacht van de hond? 
☐ Reu     ☐ Teef

Is de hond gecastreerd of gesteriliseerd?
☐ Ja        ☐ Nee

Heeft de hond van jongs af aan bij u gewoond?
☐ Ja     ☐ Nee, vanaf de leeftijd van ……. jaar.

Wat is uw gezinssamenstelling? 
(Graag met leeftijd van eventuele kinderen zodat we weten waar de hond mee bekend is.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………..............................................................................................................................

Kan de hond met andere honden in huis?
☐ Nee ☐ Alleen met kleine honden ☐ Alleen met grote honden 
☐ Alleen met reuen ☐ Alleen met teven ☐ Weet ik niet 
☐ Ja want ………………….……………………………………………………………........................……………… ……………………………….
……………………………………………………….………….......................……….............................................................................

Hoe reageert de hond op andere honden buiten huis? 
☐ Vriendelijk ☐ Enthousiast ☐ Agressief 
☐ Trekt aan de riem ☐ Dat gaan we uit de weg
Toelichting: ………………………………………………………………………………………………..........................................................
...………………………………………………………………………………………………................................................................………….

Is de hond gewend om met andere dieren (anders dan honden, bijvoorbeeld katten) samen te
leven? ☐ Nee ☐ Ja, namelijk ………………………………………………….. ……….....................................……..

Verblijft de hond binnen of buiten als u thuis bent?
☐ Verblijft in huis ☐ Verblijft buitenshuis ☐ Verblijft ’s-Nachts buiten 
☐ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………........................................................
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Hoe verblijft de hond als deze alleen thuis is?
☐ Buitenshuis ☐ Los in huis ☐ In huis in een apart verblijf of bench

Bij verblijf in een aparte ruimte of bench heeft dit een reden?
☐ Nee  ☐ Hij of zij zingt ☐ Haalt kattenkwaad uit, namelijk ……........................................
…………………………………………….………………………………………………………..…………….........................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................................................

Heeft de hond cursussen gevolgd en wat was het resultaat?
…………………………….……………………………………………………………………..……….................................................................
………………………………………………………………………………………….....................................................................................

Is de hond up-to-date met inentingen? ☐ Ja ☐ Nee , laatst geënt op .. - .. - .…

Heeft de hond de rabiës enting (voor reizen buiten eigen land) gehad?
☐ Nee     ☐ Ja, gehad op .. - .. - .…

Is de hond gezond of heeft deze klachten? 
(Denk hierbij aan medicatie, kreupelheid, speciaal voer of andere medische zaken)
………………………………….………………………………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................................

Wat is de reden van herplaatsing?
………………………………….………………………………………………………………………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………............................................................................
………………………………….………………………………………………………………………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………............................................................................

Wat kunt u verder nog vertellen over de hond? 
(Betreft gedrag, karakter, anekdotes, bijzonderheden en/of een omschrijving)
………………………………….………………………………………………………………………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………............................................................................
………………………………….………………………………………………………………………...................................................................
…................................................................................................................................................................................

Begrijpt u dat u hiermee aangeeft bereid te zijn afstand te doen van de hond na overeengekomen
plaatsingsafspraken met een nieuwe eigenaar,  dat  nieuwe eigenaren niet verplicht  gesteld kunnen worden
contact te houden en dat u verplicht bent de Bullmastiff herplaatsing of Bullmastiff Vereniging Nederland te
informeren als u zelf een adres heeft gevonden?
☐ Ja     ☐ Nee

Vraagt u een bedrag voor de hond?*
Indien u een vergoeding vraagt, vragen wij u rekening te houden met de omstandigheden van de hond, de
 maximale vergoeding die gevraagd mag worden mag niet meer dan € 500 bedragen.)
☐ Nee     ☐ Ja, te weten € …..

Uw contactgegevens*:
Naam: …………………………………………………………………………………..
Woonplaats: ………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………..
Email:                               …………………………………………………………………………………..

Ik heb foto’s en indien aanwezig afschrift stamboom meegestuurd. ☐
Met het invullen van dit formulier ga ik akkoord met de gestelde voorwaarden ☐



Bullmastiff herplaatsing en de Bullmastiff Vereniging Nederland zijn zorgvuldig als het gaat om het 
geven van actuele en betrouwbare informatie. Zij kunnen echter niet garanderen dat de aangeleverde 
informatie altijd foutloos, actueel en volledig is. Daarom kunnen aan de aanvraagformulieren, 
informatie op de website of op facebook alsmede advies per e-mail of telefoon geen rechten worden 
ontleend.

De Bullmastiff Herplaatsing en de Bullmastiff Vereniging Nederland aanvaarden geen aansprakelijkheid 
voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor 
diensten verstrekt door Bullmastiff Herplaatsing of de Bullmastiff Vereniging Nederland.

Aanvragen voor bemiddeling worden na betaling van de bemiddelingsvergoeding in behandeling 
genomen. Aan het voldoen van het bemiddelingstarief kunnen geen rechten worden ontleend, het niet 
of niet succesvol herplaatsen geeft nimmer recht op restitutie.

Het overschrijven van eigendom, chipgegevens en het overdragen van alle bij de hond horende 
papieren, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Bullmastiff herplaatsing en de Bullmastiff 
Vereniging Nederland. 
Tijdens een periode van 4 weken heeft de nieuwe eigenaar het recht de hond zonder enige voorwaarden
terug te brengen.

Met het invullen van dit formulier ga ik akkoord met de gestelde voorwaarden.
☐ Ja, ik ga akkoord

Datum :  .. –  .. – ..

Handtekening

…............................................................


