Wat kunt u verwachten bij de adoptie van een hond uit onze opvang?
Als u interesse hebt in 1 van onze honden, dan kunt u contact opnemen met onze opvang.
Wij kunnen telefonisch of via de mail al veel informatie geven, u kunt uw vragen stellen en wij zijn
benieuwd naar uw woon- en gezinssituatie.
Wilt u graag kennismaken met de hond, dan maken wij met u een afspraak. Wij reserveren de
betreffende hond, zodat deze voor u beschikbaar is als u naar de opvang komt.
Tijdens uw bezoek maken wij verder kennis met elkaar en u maakt kennis met de hond.
U kunt bij ons in de omgeving met de hond een heerlijke wandeling maken. Wij hebben ook de
mogelijkheid voor u om de hond even los te zien op een veilige plek. En natuurlijk kunt u ook alle
vragen stellen die u heeft.
Als u na de kennismaking de hond graag wilt adopteren, dan volgt er eerst een huisbezoek. Dit is om
u voor te bereiden op de komst van de hond. U krijgt tijdens dit gesprek bij u thuis veel informatie.
Er wordt met u doorgenomen waar u op moet letten en zeker in de eerste periode erg belangrijk.
Daarnaast kunt u met deze persoon ook kijken of de hond op zijn/haar plek zal zijn.
Als u de hond komt ophalen en officieel komt adopteren, gaan we samen het papierwerk in orde
maken. U krijgt uitleg van het paspoort, de inentingen, chip en alle verdere bijzonderheden.
De honden moeten de eerste tijd wennen aan hun nieuwe leven en het is van belang dat de hond
veilig is. Daarom is het belangrijk dat de hond een veiligheidstuig en een halsband om heeft.
Deze mag u zelf natuurlijk meenemen, maar u kunt deze ook bij ons verkrijgen. Wij geven uitleg over
het gebruik en zorgen voor een goed passend veiligheidstuig en halsband. Voor veilig vervoer in de
auto kunt u gebruikmaken van een bench, de hond aangelijnd zelf vasthouden of gebruikmaken van
een speciale autogordel.

Wij hebben een kleine winkel in onze opvang, zodat er een aantal dingen ook hier gekocht kunnen
worden. Denk hierbij aan de eerste dingen zoals een tuig, halsband, riemen, voer, koekjes, eet- en
drinkbakken, kussens, manden, benches, speeltjes en kammen en borstels.
En dan kan het grote genieten samen beginnen!

