Kandidaatstellingsformulier
voor de adoptie van een cavia
Beste kandidaat adoptant,
Alvast bedankt voor uw interesse!
In bijlage vindt u een vragenlijst die ingevuld dient te worden, rekening houdend met de volgende
punten:


De onderstaande vragen dienen ingevuld te worden door de kandidaat, die de
minimumleeftijd van 18 jaar dient te hebben.



Het formulier peilt naar de algemene situatie om te kunnen inschatten hoe de leefsituatie
van het adoptiekonijn er zal uitzien. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk
behandeld en worden onder geen beding doorgegeven aan derden.



De vragenlijst kan ingevuld worden op de volgende manieren:
o via PC
 vragenlijst mailen naar: konijnenopvang@jodipro.be
o met de hand  vragenlijst inscannen en mailen naar: konijnenopvang@jodipro.be
 vragenlijst opsturen naar: Animal Welfare Projects Jodipro vzw
Selsaetenstraat 43
2160 Wommelgem



De vragenlijst dient vergezeld te gaan van een (paar) foto’s met de verblijfplaats die u
voorziet voor de cavia (binnenhok, buitenhok, tuin,...)

Na ontvangst van het formulier zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.
Met vriendelijke groet,

Marie-Laure Kerschot
Vzw Animal Welfare Projects Jodipro

Personalia
Naam + voornaam
Straat + nummer
Postcode + plaats
Geboortedatum
Telefoon
GSM
e-mailadres

Algemene situatie
Welke cavia(‘s) wilt u adopteren?
(naam van op de website)

Wie zal de cavia verzorgen?

Heeft u ervaring met cavia’s?
Zo ja, welke?

Welke dieren zijn er reeds in huis?

Zijn er kinderen in huis?
Zo ja, wat is hun leeftijd?

Woonsituatie
(huis / appartement / andere)
Als u niet de eigenaar bent, heeft u toelating
om huisdieren te houden?

Hond x …
Kat x …
Konijn x …
Cavia x …
Hamster x …
Andere:

Wenst u de cavia te koppelen aan:
- uw eigen cavia?
Zo ja:
Geslacht eigen cavia?
Gecastreerd?
Leeftijd eigen cavia?
Is uw eigen cavia momenteel ziek?
- een andere cavia uit de opvang?
Wat zijn de afmetingen van uw caviahok en
ren (in cm)?

ja / nee

zeug / beer
ja / nee
jaar
ja / nee
naam:
Hoogte:
Breedte:
Lengte:

Zal de cavia binnen of buiten komen te
zitten?

Binnen, vrije loop
Binnen, in een hok
Buiten, vrije loop
Buiten, in een hok
Deels binnen, deels buiten

Heeft u de mogelijkheid om de cavia
permanent een veilige ruimte met een
minimum oppervlakte van 1-2m² ter
beschikking te stellen?

ja / nee

Bent u in staat om de cavia tweemaal per
dag te voederen en het drinkflesje, - bakje na
te kijken?

ja / nee

Indien nee,
-beschikbare oppervlakte:
-tijdsduur per dag:

Welk voer zal u de cavia geven?

Welke oplossing heeft u voor het geval u op
reis vertrekt?

Meenemen
Knaagdierenhotel / vakantieopvang
Verblijf bij een familielid
Andere:

Hoe zal u uw cavia’s vervoeren (bv.
dierenarts, vakantieopvang,…)?

Kartonnen doos
Plastic bak
Los in de wagen
Met een harnasje
Transportmandje
Andere:

Extra info

Heeft u zelf nog vragen of opmerkingen?

Bedankt voor uw kandidaatstelling !

