
HERPLAATSINGSFORMULIER  
Tibetaanse Mastiff Club Nederland 

 
Gegevens eigenaar: 
 

Naam 

…………………………………………………………………………………………………. 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………. 

Postcode/woonplaats:  

…………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Gegevens hond: 
 

Stamboom en roepnaam van de  hond: 

……………………………………………………………………………............................... 

Reu  □  Teef  □  Geboortedatum: ...................................... 

Is de hond gecastreerd/gesteriliseerd? Ja  □  Nee  □ 
 

Naam fokker: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vader van de hond: 

……………………………………………………………………………............................... 

Moeder van de hond: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Heeft u uw hond heeft gekocht in het buitenland? Zoja in welk land? 

........................................................................................................................................ 
 

Overig: 

Bent u de eerste eigenaar?   Ja  □  Nee  □ 
Zo niet, waar hebt u de hond vandaan? 

…………………………………………………………………………………………............. 
 

Reden van de herplaatsing: 

…………………………………………………………………….......................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Blaft de hond als hij alleen is?    Ja  □  Nee  □ 
 

Zet hij zijn tanden in spullen die niet van hem zijn? Ja  □  Nee  □ 
Kan de hond geplaatst worden bij:  

      kleine kinderen Ja  □  Nee  □ 
     Katten   Ja  □  Nee  □ 
     Andere honden Ja  □  Nee  □ 



Wordt de hond binnen of buiten (kennel) gehouden? 

...................................................................……………………………………………….. 

………………………………………………..................................................................... 

 

Hebt u ooit met de hond een gehoorzaamheidscursus of gedragstherapie gedaan? 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Heeft de hond last van wagenziekte of zit hij niet graag in de auto? 

…………………………...……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

Heeft de hond een of meerdere aandoeningen waar hij medicijnen en/of dieet voor 
moet gebruiken b.v.: 
 

1. Diabetes (suikerziekte)  □ 

2. Schildklierafwijking   □ 

3. nierafwijking    □ 

4. allergieën    □ 

5. HD (heupdysplasie), Artrose □ 

 
6. Anders ……………………………………………………………………………… 

  
Ondergetekende verklaard dit naar waarheid te hebben ingevuld en bekende 
medische problemen te hebben doorgegeven. Graag ontvangen wij indien gewenst 
een uitdraai van de patiëntenkaart van de dierenarts of medische verklaring.  
 
 

Als bemiddelingskosten hanteert de Tibetaanse Mastiff de volgende tarieven:   
 

□ gekocht bij clubfokker en eigenaar is lid van de TMC    € 50 

□ geen TMC lid en/of niet gekocht bij een clubfokker komt er € 50 bij. 

□ indien er kosten worden gemaakt voor plaatsing op de website/in het clubblad   

    komt er € 50 bij. 
 

Wij verzoeken u het geld over te maken naar het herplaatsingfonds van de 
TMC. Rekening nr.: IBAN nr. NL 41 RABO 0129 2517 20 t.n.v. Tibetaanse Mastiff 
Club te Apeldoorn. 

 

Na ontvangst van het formulier en betaling gaan wij  trachten uw hond te 
herplaatsen. Mocht u zelf een nieuw tehuis vinden, dus zonder onze bemiddeling, 
dan storten wij het geld weer terug. 
 
 

Formulier ingevuld en met een recente foto van de hond terugsturen naar: 
 

Claudia Bomhof 
Hertenlaan 55 
7315 ER Apeldoorn 
Tel.: 055-5785015 
c.bomhof@planet.nl 

mailto:c.bomhof@planet.nl

