Bruikleen of teamtraining
Een hond in bruikleen betekent dat de hond intern door ons wordt opgeleid. Dit kan een pup
zijn maar ook een ‘herplaatser’ (een iets oudere hond). De hond blijft te allen tijde in
eigendom van de stichting.
Een hond in teamtraining betekent dat u een eigen hond aanschaft en dat wij deze samen
met u gaan opleiden. De hond blijft uw eigendom.
De voordelen van een hond in bruikleen:
-

-

Wij zoeken voor u een hond uit die bij uw karakter en huisvesting past, deze zullen
wij met u matchen. Wanneer er niet direct een goede match is kunnen wij u een
andere hond aanbieden die wellicht wel bij u past.
De hond in bruikleen is goedgekeurd op heupen, elle bogen en ogen.
Ook is hij op gedrag goedgekeurd.
Wanneer de hulphond na jaren trouwe dienst wordt afgekeurd op leeftijd kunnen wij
samen met u op zoek naar een goed adres.
U krijgt een hond die voldoet aan de eisen van de ADEU / ADI.

Nadelen hond in bruikleen:
-

U moet alle medische onderzoeken / operaties in overleg doen met de stichting.
Indien er sprake is van misbruik / mishandeling of verwaarlozing kunnen wij de hond
te allen tijde bij u weghalen.
Het kan zijn dat u op een wachtlijst komt te staan, het wachten duurt een half jaar tot
een jaar.

Voordelen hond in teamtraining:
-

U bepaalt zelf wat voor hond u aanschaft.
U kunt zelf bepalen of u een pup wilt aanschaffen of een oudere hond.
De hond blijft uw eigendom.
U bent vanaf het begin betrokken bij de opleiding van uw hond.
Als u en uw hond zijn goedgekeurd dan kunnen wij direct aan de slag.

Nadelen hond in teamtraining:
-

-

Uw hond wordt door ons op gedrag gekeurd, wijkt dit af van onze standaard dan kan
uw hond niet door ons opgeleid worden.
Uw hond wordt als hij één jaar is getest op heupen, elle bogen en ogen. Mankeert
hier iets aan dan kan uw hond niet worden opgeleid.
Wanneer de medische keuring positief is kan de opleiding starten. Totdat de hond
één jaar oud is moet u zelf voor een gedegen opleiding zorgen voor u en uw hond.
Denk dan aan minimaal een puppycursus en een cursus voor gevorderden bij een
positief trainende hondenschool.
Voordat de hond gekeurd gaat worden, moet u zelf al een goedkeuring hebben van
de zorgverzekeraar.
Niet alle rassen zijn geschikt om op te leiden als hulphond. Denk hieraan voordat u
een hond aanschaft. Vraag bij twijfel advies van de stichting.
In geval van misbruik/ mishandeling of verwaarlozing van de hond kunnen wij de
hond niet wegnemen, enkel zijn status als hulphond.
U zult tot de hond één jaar is alle kosten zelf moeten financieren.

