
 
 

        

Aanvraagformulier voor een pup van de Australische Labradoodle 
 
Dit formulier is voor onze informatie. 
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan anderen gegeven en 
helpen ons om voor u een zo geschikt mogelijke pup uit te kiezen. Wilt u zo 
zorgvuldig mogelijk dit formulier invullen, zodat we een goed beeld kunnen 
krijgen over uw situatie en wensen? 
 
Contactgegevens 

Datum: 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
Mobiel: 
E-mail: 

 
Pup wensen  

• Wat zijn Uw wensen t.a.v. het karakter van de hond en waarom? 
 
• Wat zijn uw wensen t.a.v. het uiterlijk van de hond (vacht, kleur, maat) 

en waarom?  
 

• In principe is de verdeling van de pups ongeacht geslacht (en kleur) 
vanwege het feit dat alle honden voor het eerste jaar gesteriliseerd 
worden. Wij vinden het meest belangrijk bij de toewijzing dat er een klik is 
met de hond en kijken daarom vooral naar de match tussen de pup en het 
gezin. Is dat voor u een bezwaar (en zo ja, waarom) ? Als u alleen maar 
een teefje of juist alleen maar een reutje wilt wordt de kans kleiner dat u 
geselecteerd wordt voor een nestje. 
 

Wat is voor u de belangrijkste reden om te kiezen voor een Australische 
labradoodle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        

Over uw omstandigheden 
• Hoe lang is de pup de eerste 2 weken dat hij bij jullie is alleen thuis? 

Maximaal ….. uur per dag 
• Hoe lang is de pup/hond alleen thuis? Maximaal ….. uur per dag 
• Hoe zijn de uitlaatmogelijkheden? 
• Geef een korte omschrijving van de huisvesting (flat, ééngezinswoning 

etc.) 
• Hoe is de gezinssamenstelling? 
• Wordt dit uw eerste hond? 
• Zo nee, een korte uitleg van honden die in het bezit zijn of geweest zijn 
• Zijn er nog andere huisdieren? 
• Welk soort vloerbedekking heeft u momenteel  in uw huis? 

 
 

Wat wilt u met de hond gaan doen? (u kunt met ja/nee beantwoorden) 
• Huishond? 
• Jachttraining? 
• Gehoorzaamheid? 
• Behendigheid? 

 
Bent u op de hoogte van (u kunt met ja/nee beantwoorden): 

• de erfelijke gebreken die er bij de Australische labradoodle kunnen spelen? 
• de verplichting dat de Australische labradoodle gesteriliseerd/gecastreerd 

moet worden? Wij werken met een contract waarbij de hond voor zijn 
eerste verjaardag gesteriliseerd moet worden.  
 

Kunt u zich vinden in onze adviezen t.a.v. de ontwikkeling van de pup? 
(u kunt met ja/nee beantwoorden) 

• Geen gladde vloeren het eerste jaar? Tapijt of kleden aanbrengen 
• Geen trappen lopen, het eerste jaar, dus dragen? 
• Niet naast de fiets, het eerste jaar? 
• Niet te lang lopen, het eerste jaar? 
• In en uit de auto tillen het eerste jaar? 
• Gebruik van een Bench indien er kleine kinderen (< 10 jaar) in huis zijn? 
• Het volgen van een puppytraining? 
• Indien u in dit gedeelte ergens Nee in hebt gevuld, kunt u dan kort 

uitleggen waarom? 
 
 
Hebt u nog vragen of iets te melden dat u denkt dat belangrijk is voor 
ons om te weten in verband met de selectie van de pup? 


