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Gegevens van de aanvrager: 

achternaam:  voornaam:  
geboortedatum:  Beroep:  
straat & huisnummer  postcode & adres:  
telefoon:  mobiel:  
fax:  email:  

 
Gegevens van de Setter: 

naam:  ras:  

geslacht: man �    vrouw � leeftijd:  

 
familieverhoudingen 

gehuwd : □ ja □ nee leeftijd van de echtgenoot/echtgenote :  

partner : □ ja □ nee leeftijd van de partner :  

kind / kinderen : □ ja □ nee leeftijd van de kind / kinderen :  

beroep : □ ja □ nee uren dagelijks :  

buitenshuis : □ ja □ nee uren dagelijks :  

Bent u of een familielid psychisch ziek of gehandicapt ? □ ja □ nee 

Heeft u of een van uw familieleden een allergie? □ ja □ nee 

Gaat uw familie akkord met de aanschaf van het huisdier? □ ja □ nee 

Wie zal er vooral voor het dier zorgen?  
Waar verblijft het dier tijdens een vakantie?  
Is / Zijn uw kind/kinderen met de diersoort bekend?  
Heeft u (nog) een wens van de kinderen / van het kind?  
Wat gebeurt er met het dier in het geval van een scheiding?  
Wie verzorgt het dier in geval van ziekte / dood?  
 
Woonsituatie 

eigendom : □ ja □ nee      

huis : □ ja □ nee appartement : □ ja □ nee m
2
 :  

tuin : □ ja □ nee perseel met hekken : □ ja □ nee m
2 

:  

Stemt de verhuurder in met dierenhouding? □ ja □ nee 

Woont u op de begane grond? □ ja □ nee 

Zo nee, welke etage?  
Heeft u een balkon? □ ja □ nee 

Bezit u een terras? □ ja □ nee 

Woont u aan enn verkeersdrukke straat ? □ ja □ nee 

Zijn uw buren dierenvriendelijk? □ ja □ nee 
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onderbrenging van het dier 

kennels : □ ja □ nee uren :    

woning : □ ja □ nee uren :    

tuin : □ ja □ nee uren :    

Waar bevind zich het dier tijdens de afwezigheid? 

eigenschappen van de Setter 

rustig □  waakzaam □  atletisch  □ ijverig □ 
kindvriendelijk □  verdragelijk □  speels  □ katvriendelijk □ 
opgeleid □  beschermend □  jachtdrift  □   

verdere huisdieren 

hond : □ ja □ nee gecastreerd : □ ja □ nee  

kat : □ ja □ nee gecastreerd : □ ja □ nee  

Andere : □ ja □ nee ras :  

algemene dieren vragen 

Zou het dier laten castreren?  □ ja □ nee  

Indien nee, hoezo niet?   

Wilt u voortplanting toelaten?  □ ja □ nee  

Zou het dier laten inslapen?  □ ja □ nee  

Zo ja, om welke reden?   

Heeft u ervaring met het diersoort?  □ ja □ nee  

Zou u een hondenschool willen bezoeken?  □ ja □ nee  

Zou u er problemen mee hebben om met het dier een 
dierenpsychloog op te zoeken? 

 □ ja □ nee  

Tot welk bedrag kunt u maandelijks voor de verzorging 
voor het dier uitgeven? 

  

Tot welke hoogte kunt u plotselinge dierenartskosten 
opbrengen ( b.v.een operatie)? 

  

Welke dieren heeft u tot nu toegehad?   

Heeft u al eens problemen met de dierenbescherming gehad? □ ja □ nee 

Zo ja, wat was de reden van deze problemen?  
Moest u al eens een dier afgeven ? □ ja □ nein 

Zo ja, waarom?  
Waar heeft u dit dier moeten afgeven?  
 
Ik verklaar met mijn handtekening, de vragen naar waarheid beantwoord te hebben. Ik ben me er ook van 
bewust, dat een overdracht van het dier niet rechtsgeldig is, als ik om een of andere reden vragen niet 
waarheidsgetrouw heb beantwoord, en dat daaruit de directe terruggave van het dier aan Setter Rescue 
Germany e.V. zal volgen. 

 

__________________________ _____________________________ 
plaats, Datum handtekening van de aanvrager 
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Toestemming tot het verwerken van bovengenoemde gegevens: 
 
Hiermee geef ik toestemming aan Setter Rescue Germany e. V. (“SRG”) voor het verwerken van 
bovengenoemde gegevens. 
Deze verwerking vindt plaats, zodat SRG mij met het zicht op een eventuele overname van een hond, 
beoordelen kan. 
Ik heb het recht om deze toestemming op elk gewenst moment zonder opgave van redenen in te trekken 
(bijvoorbeeld per E-mail aan datenschutz@setter-rescue.de), zonder dat de rechtmatigheid, die op grond van 
mijn toestemming tot intrekking van de verwerking van de gegevens, aangetast wordt. Verdere aanwijzingen 
over privacy bescherming vindt u op https://www.setter-rescue.de/datenschutz.html. 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
plaats, Datum handtekening van de aanvrager 
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