
    Er worden maximaal twee verschillende rassen 
gekweekt.

    De fokker heeft niet altijd pups en kittens te 
koop (er wordt met wachtlijsten gewerkt). 

    De pups en kittens groeien in huis op samen 
met hun moeder.
 → Het zijn de moederhond en moederkat die de  → Het zijn de moederhond en moederkat die de 
jonge dieren leren hoe ze zich moeten gedragen. 
Het is dan ook heel belangrijk dat de moeder bij 
het nest aanwezig is. Koop nooit een pup of 
kitten indien de moeder niet aanwezig is en u 
haar niet kan zien bij de pups/kittens. Laat u niet 
afschepen met excuses. 
 → Pups en kittens groeien best op onder  → Pups en kittens groeien best op onder 
huiselijke omstandigheden. Zo wennen ze aan 
alles waar ze later als familiedier mee te maken 
zullen hebben: geluid stofzuiger, kinderen…

    U kan het moederdier zien.  

    U krijgt de pup/het kitten niet onmiddellijk me    U krijgt de pup/het kitten niet onmiddellijk mee. 
De kweker is ook geïnteresseerd in uw situatie.  
Gaat u wel genoeg tijd hebben voor de hond/kat? 
Past uw gezinssituatie wel bij de hond/kat? Over 
het paspoort wordt niet geheimzinnig gedaan. 
 

    De ouderdieren werden getest op erfelij    De ouderdieren werden getest op erfelijke 
aandoeningen. 

    De pups verlaten het nest pas na de leeftijd van 
8 weken (15 weken voor het buitenland). 
    De kittens verlaten het nest pas na de leeftijd 
van 13 weken. 

        De pups/kittens worden niet aangeboden op 
zoekertjessites. 

     Er worden meer dan twee rassen 
aangeboden. De puppy’s en kittens staan vaak 
met schattige foto’s op verleidelijke websites. 
Laat u niet misleiden!

     De fokker heeft non-stop pups en kittens te 
koop (er wordt niet met wachtlijsten gewerkt). 
Een fokEen fokker die veel nestjes op hetzelfde moment 
heeft, kan deze jonge dieren onmogelijk 
socialiseren en leren hoe met mensen om te 
gaan. De dieren komen terecht in barre kooien 
en groeien niet in een huiselijke sfeer op (al 
beweert de verkoper vaak van wel). 

     De pups en kittens groeien niet samen op met      De pups en kittens groeien niet samen op met 
hun moeder (en groeien niet in huis op). 

     U kan het moederdier niet zien. 

     U krijgt de pup/het kitten nagenoeg      U krijgt de pup/het kitten nagenoeg 
onmiddellijk mee. Meestal geven broodfokkers 
u geen tijd om na te denken. De puppy/het 
kitten wordt u in de armen gedrukt zodat u niet 
‘neen’ kan zeggen. Soms krijg je het paspoort 
pas te zien na verkoop en blijkt uw pup/kitten 
geïmporteerd te zijn uit Oost-Europa waar geen 
strenge normen gelden istrenge normen gelden i.v.m gezondheid en 
vaccins. 

     De ouderdieren werden niet getest op 
erfelijke aandoeningen.

     De pups verlaten het nest voor de leeftijd van 
8 weken (15 weken voor het buitenland). 
Aangezien dit in strijd is met de regelgeving 
wordt het paspoort vaak vervalst. 
     De kittens verlaten het nest voor de leeftijd 
van 13 weken. 

     De pups/kittens worden aangeboden op      De pups/kittens worden aangeboden op 
zoekertjessites (vaak worden er ook tientallen 
rassen online te koop aangeboden). 
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