Vom Falorie

Te koop / Gevraagd

Zodra wij een hond te koop hebben staan, plaatsen wij deze op de website.Geen hond op de website betekent dus: geen
honden te koop. Wij werken niet met wachtlijsten, omdat blijkt dat mensen in de tussentijd vaak ergens anders een
pup/volwassen hond gevonden hebben. Het kost ons teveel tijd om de lijsten na te lopen, dus daarom kijken wij liever
wie er reageren op een hond, en waar de hond dan het beste past. De prijzen van de hond worden berekend nav de
aankoop van de hond, en de gezondheidsonderzoeken die gedaan zijn. Let op: Wanneer u na kennismaking besluit de
hond te kopen, dient het bedrag contant en volledig betaald te worden! Wij accepteren geen achteraf-betaling, en ook
geen deel-betalingen. Geen geld = geen hond. (helaas slechte ervaringen opgedaan na 'goed vertrouwen', vandaar...)

Gezocht: Lieve Duitse herders (ook vanuit de africhting!!)
Wij zijn doorlopend op zoek naar sociale reuen en teven van circa 12 maanden.
Het is de bedoeling dat deze honden de training voor Blindengeleidehond gaan volgen. Dit is een zeer leuke, uitdagende
opleiding voor de hond, gevolgd door een levenslange hechte band met zijn geleider.
De hond moet sowieso sociaal zijn tegen mensen en dieren. Dus ook op straat sociaal zijn tegen vreemde honden!
De hond moet gewend zijn aan het huisleven; we willen geen hond die alleen maar is opgegroeid in een kennel. (ivm
zindelijkheid en sloopgedrag in huis) Voorgeröntgend op de heupen is een pluspunt, anders graag in overleg.
De hond hoeft geen stamboom hebben, en het maakt niet uit of de hond uit een schoonheidslijn of werklijn komt.Honden
die niet geschikt zijn voor de sport blijken vaak uitstekend geschikt te zijn voor de opleiding als Blindengeleidehond!
info@vomfalorie.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Gevraagd Duitse Herder reuen die stapelgek op een bal zijn, HD/ED vrij, en sociaal. Deze honden worden klaar gemaakt
voor K9 met speuren en pakwerk, en vervolgen dan hun opleiding tot Narcotica-Hond of explosieven-Hond.De hond
moet wel uit werklijnen komen. De showlijn, oftewel type commisaris Rex is meestal niet geschikt voor dit
werk.Angstgedrag of agressie is niet gewenst! De honden moeten sociaal naar mensen en dieren zijn.
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