
Bullmastiff Vereniging Nederland
herplaatsingen@bullmastiffverenigingnederland.nl

VRAGENLIJST AANMELDING ALS ADOPTANT
De contactgegevens worden enkel na toestemming met derden gedeeld.

Wat is de roepnaam van de hond waar u in geïnteresseerd bent?....................................................(Verplicht)

Wat is uw gezinssamenstelling? (Graag met leeftijd)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…….…………………………………………………………………………………………………..….................. 

Heeft u andere honden in huis?
☐ Nee     ☐ Ja, namelijk een (noem het ras, geslacht en leeftijd van de hond)
……………………………………………………………………………. ………………………….…...............................................................

Heeft deze al samengeleefd met andere honden bij u?    
☐ Nee     ☐ Ja

Heeft u momenteel andere dieren (anders dan honden, bijvoorbeeld katten) ?
☐ Nee     ☐ Ja, namelijk
…………………………………………………………………….........................................................................................................

Heeft u eerder een Bullmastiff gehad ?  
☐ Nee    ☐ Ja, (graag korte toelichting)
………………………………………………………………………………………………………….......................…..........................................

Heeft u eerder een ander hondenras gehad?
☐ Nee     ☐ Ja, namelijk (graag ras vermelden met korte toelichting)
……………………….........................................................................................................................................................

Heeft u eerder een herplaatser gehad? 
☐ Nee ☐ Ja, namelijk (graag ras vermelden met korte toelichting)
…………………………………………………………………………………………………………….................................................................

Wat is uw woonsituatie? 
☐ Eengezinswoning     ☐ Vrijstaand     ☐ Appartement (etagenummer) …… Lift ☐ Ja     ☐ Nee
Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………......................................................

Heeft u een eigen tuin? 
☐ Nee     ☐ Ja, deze is     ☐ wel omheind     ☐ niet omheind

Geef aan waar de hond zal verblijven:
☐ Overdag ☐ In huis ☐ In bench/ aparte ruimte ☐ Buitenshuis
☐ ’s-Nachts ☐ In huis ☐ In bench/ aparte ruimte ☐ Buitenshuis
☐ Bij afwezigheid ☐ In huis ☐ In bench/ aparte ruimte ☐ Buitenshuis
Anders, namelijk…………………………………………………………………………………………........................................................

Hoevaak en hoelang zal de hond gemiddeld alleen zijn?....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….................................................................

Bent u voornemens cursussen te volgen?
☐ Nee     ☐ Ja, namelijk……………………………............................................................................................................
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Stemt u met onderstaande in : ☐ Ja     ☐ Nee

- Te begrijpen dat een hond tijd nodig heeft te wennen aan een nieuwe situatie en bent u 
   bereid de hond deze tijd te geven?
- Bij reeds aanwezigheid van een ander huisdier goed te hebben gekeken of deze ook daadwerkelijk 

samen kan en gelukkiger wordt met een herplaatser erbij?
contact opnemen met Bullmastiff Vereniging Nederland of Bullmastiff Herplaatsing  als op 
termijn blijkt dat de hond door onvoorziene omstandigheden weer moet verhuizen?

Heeft u bezwaar tegen het betalen van een bedrag voor de hond? ☐ Ja ☐ Nee 

Zijn er nog andere punten die van belang zijn bij het plaatsen van een hond die nog niet zijn
genoemd op dit aanmeldformulier?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………............................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

De vereniging en bemiddelaars zijn niet verantwoordelijk voor het publiceren van onjuist verkregen informatie 
voor de Bullmastiffs die zijn en worden geplaatst en ‘oud’ eigenaar en adoptant zijn dus zelf verantwoordelijk 
voor het geven, navragen en controleren van informatie. 

Het overschrijven van eigendom, chipgegevens en het overdragen van de papieren van de hond dient door ‘oud’ 
eigenaar en adoptant zelf verzorgd te worden. 

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.

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. 

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

Datum :  .. –  .. – ..

Handtekening

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


