VERENIGING "DE DRENTSCHE
PATRIJSHOND"
contactadressen
Over te plaatsen Drenten
Mirjam van Hoef-Vervaart
Aarleseweg 6, 5684 NR Best
Tel.: 06-44462114
Pupinformatie
Marja de Boer – van Herreveld
Putterweg 175, 3851 VE Ermelo
Tel.: 0341-454947
E-mail: pupinfo@drentschepatrijshond.org

Informatie voor eigenaren die een Drent aanbieden voor overplaatsing
•
•
•
•
•

Drenten die in het bezit zijn van een stamboom, komen in principe in aanmerking voor
overplaatsing via de vereniging “de Drentsche Patrijshond”.
Drenten met karakterproblemen komen niet voor overplaatsing in aanmerking.
De aanbieder van de Drent dient eigenaar te zijn en in het bezit te zijn van de stamboom.
Voor Drenten geboren na 1 november 2006 dient u ook in het bezit te zijn van het
registratiebewijs.
De kosten voor overplaatsing zijn voor leden € 25,00 en voor niet-leden € 50,00, ongeacht of de
hond daadwerkelijk wordt herplaatst.

U kunt de hond aanbieden via het “Formulier Over te plaatsen Drent”. U vindt dit formulier hier op
de website.
U stuurt het volledig ingevulde formulier samen met een recente foto van de hond bij voorkeur per
mail retour. (Adressen vindt u op het formulier).
Na ontvangst van formulier en betaling wordt u in contact gebracht met een kandidaat. Indien er
geen kandidaat beschikbaar is, plaatsen wij een korte beschrijving van de hond met foto op de
website. De vereniging legt het eerste contact tussen aanbieder en kandidaat, daarna maken de
aanbieder en kandidaat zelf verdere afspraken over de overdracht. Wij adviseren een proefperiode
van 3 weken. In deze periode kan worden bepaald of de hond bij de nieuwe eigenaar past. Bij de
definitieve overdracht worden alle papieren van de hond overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
Deze dient dan zorg te dragen voor het laten herregistreren van de hond op zijn/haar naam.
We blijven beschikbaar voor het geven van advies en voor het beantwoorden van vragen. Natuurlijk
horen we graag of de hond is herplaatst of niet.
Namens de Pupinformatie en Overplaatsingen,
Mirjam van Hoef & Marja de Boer

