
    Er worden maximaal twee verschillende rassen 
gekweekt.

    De fokker heeft niet altijd pups en kittens te 
koop (er wordt met wachtlijsten gewerkt). 

    De pups en kittens groeien in huis op samen 
met hun moeder.
 → Het zijn de moederhond en moederkat die de  → Het zijn de moederhond en moederkat die de 
jonge dieren leren hoe ze zich moeten gedragen. 
Het is dan ook heel belangrijk dat de moeder bij 
het nest aanwezig is. Koop nooit een pup of 
kitten indien de moeder niet aanwezig is en u 
haar niet kan zien bij de pups/kittens. Laat u niet 
afschepen met excuses. 
 → Pups en kittens groeien best op onder  → Pups en kittens groeien best op onder 
huiselijke omstandigheden. Zo wennen ze aan 
alles waar ze later als familiedier mee te maken 
zullen hebben: geluid stofzuiger, kinderen…

    U kan het moederdier zien.  

    U krijgt de pup/het kitten niet onmiddellijk me    U krijgt de pup/het kitten niet onmiddellijk mee. 
De kweker is ook geïnteresseerd in uw situatie.  
Gaat u wel genoeg tijd hebben voor de hond/kat? 
Past uw gezinssituatie wel bij de hond/kat? Over 
het paspoort wordt niet geheimzinnig gedaan. 
 

    De ouderdieren werden getest op erfelij    De ouderdieren werden getest op erfelijke 
aandoeningen. 

    De pups verlaten het nest pas na de leeftijd van 
8 weken (15 weken voor het buitenland). 
    De kittens verlaten het nest pas na de leeftijd 
van 13 weken. 

        De pups/kittens worden niet aangeboden op 
zoekertjessites. 

     Er worden meer dan twee rassen 
aangeboden. De puppy’s en kittens staan vaak 
met schattige foto’s op verleidelijke websites. 
Laat u niet misleiden!

     De fokker heeft non-stop pups en kittens te 
koop (er wordt niet met wachtlijsten gewerkt). 
Een fokEen fokker die veel nestjes op hetzelfde moment 
heeft, kan deze jonge dieren onmogelijk 
socialiseren en leren hoe met mensen om te 
gaan. De dieren komen terecht in barre kooien 
en groeien niet in een huiselijke sfeer op (al 
beweert de verkoper vaak van wel). 

     De pups en kittens groeien niet samen op met      De pups en kittens groeien niet samen op met 
hun moeder (en groeien niet in huis op). 

     U kan het moederdier niet zien. 

     U krijgt de pup/het kitten nagenoeg      U krijgt de pup/het kitten nagenoeg 
onmiddellijk mee. Meestal geven broodfokkers 
u geen tijd om na te denken. De puppy/het 
kitten wordt u in de armen gedrukt zodat u niet 
‘neen’ kan zeggen. Soms krijg je het paspoort 
pas te zien na verkoop en blijkt uw pup/kitten 
geïmporteerd te zijn uit Oost-Europa waar geen 
strenge normen gelden istrenge normen gelden i.v.m gezondheid en 
vaccins. 

     De ouderdieren werden niet getest op 
erfelijke aandoeningen.

     De pups verlaten het nest voor de leeftijd van 
8 weken (15 weken voor het buitenland). 
Aangezien dit in strijd is met de regelgeving 
wordt het paspoort vaak vervalst. 
     De kittens verlaten het nest voor de leeftijd 
van 13 weken. 

     De pups/kittens worden aangeboden op      De pups/kittens worden aangeboden op 
zoekertjessites (vaak worden er ook tientallen 
rassen online te koop aangeboden). 

SLECHTE KWEKER
(Broodfokker) GOEDE KWEKER

BONT IMITATIEBONT

Diverse haarsoorten
Onderste haartjes: fijn, pluizig en zacht
Lange en dikke haren uit de ondervacht
De onderste laag is echt leder

Eén en dezelfde haarsoort (zelfde type en dikte)
Alle haren zijn bijna allemaal even dik
De lange haren hebben allen dezelfde kleur
De onderste laag is van stof

KIjKTEsT
Blaas zachtjes op de haartjes zodat je de onderlaag goed kan zien

Voelt glad en zacht aan
Rolt tussen de vingers

Voelt stroef aan
Beetje plakkerig

VOElTEsT
Wrijf het bont tussen je duim en wijsvinger

Verschroeit net als je eigen haar
Het haar verschrompelt helemaal
Stinkt

Smelt als plastic
Aan de topjes komen bolletjes die hard 
aanvoelen (eerst laten afkoelen!)
Ruikt als verbrand plastic

VuurprOEf
Trek (heel voorzichtig) enkele haartjes uit het bont en hou die bij een vlam

Hoe zie ik het verschil tussen echt en imitatiebont?
Kijken, voelen en branden !
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koop (er wordt niet met wachtlijsten gewerkt). 
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gaan. De dieren komen terecht in barre kooien 
en groeien niet in een huiselijke sfeer op (al 
beweert de verkoper vaak van wel). 
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     U krijgt de pup/het kitten nagenoeg      U krijgt de pup/het kitten nagenoeg 
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u geen tijd om na te denken. De puppy/het 
kitten wordt u in de armen gedrukt zodat u niet 
‘neen’ kan zeggen. Soms krijg je het paspoort 
pas te zien na verkoop en blijkt uw pup/kitten 
geïmporteerd te zijn uit Oost-Europa waar geen 
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    U krijgt de pup/het kitten niet onmiddellijk me    U krijgt de pup/het kitten niet onmiddellijk mee. 
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aandoeningen. 

    De pups verlaten het nest pas na de leeftijd van 
8 weken (15 weken voor het buitenland). 
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zoekertjessites. 

     Er worden meer dan twee rassen 
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