Adoptieformulier GalgoProject
Dhr./Mevr.:

Voorletters:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E mail:

Legitimatienummer(paspoort/ID/rijbewijs)

Gezinssamenstelling (leeftijden)

Heeft u honden? Of eerder gehad?

Wat is het ras, leeftijd en geslacht?

Heeft u nog andere huisdieren? Zo ja welke?

Indien u alleenstaand bent, wie zorgt u er dan voor uw
hond/honden bij ziekte of langdurige afwezigheid?

Zal de hond in huis wonen en slapen?

Waar verblijft de hond als u thuis bent?

Waar verblijft de hond als u weggaat?

Hoeveel uur zal de hond gemiddeld alleen zijn?
Per dag? En per week?
Waar gaat de hond heen als u met vakantie gaat?

Wat is u woonsituatie? Flat of huis met tuin of anders?

Woont u in een drukke straat of wijk?

Is er voldoende wandelgelegenheid in uw omgeving?

Als u een huis met tuin heeft is het dan goed afgezet
rondom en minimaal 1.80m hoog? (i.v.m.
ontsnappingsgevaar
Indien u voorkeur uitgaat naar een galgo, bent u bekend
met dit ras?

Bent u zich ervan bewust dat galgo’s en podenco’s
jagers in hart en nieren zijn en dat zij in principe alleen los
kunnen lopen op een veilig afgesloten terrein?
Heeft u voorkeur voor een bepaalde leeftijd (a.u.b.
toelichten)?

Heeft u graag een reu of een teef (a.u.b. toelichten)?

Heeft u een voorkeur voor een bepaalde hond (a.u.b.
toelichten)?
Graag 2 of 3 namen vermelden. Het kan zijn dat de 1
hond van uw keuze al gereserveerd/geadopteerd is.

1.
e

2.
3.

Bent u zich ervan bewust dat de betreffende hond
eventuele aanpassing moeilijkheden kan hebben omdat
deze nooit eerder in een huis heeft gewoond?

Bent u zich ervan bewust dat u ondanks de zorgvuldige
screening van onze kant voor onverwachte medische
kosten kan komen te staan en dat Stichting Galgo Project
hier niet verantwoordelijk voor is?

Zijn er nog andere zaken die van invloed kunnen zijn op
de plaatsing van de hond en waarmee Stichting Galgo
Project rekening dient te houden?

Eventuele verdere opmerkingen

Ik verklaar deze vragenlijst naar waarheid ingevuld te hebben.
Ondergetekende:
Naam:

Datum/plaats:

Dit formulier s.v.p. invullen en mailen naar: galgoproject@gmail.com

