
Bedankt voor uw interesse in een pup van onze kennel. Wij zijn momenteel druk bezig met 
het uitzoeken van een reu voor onze Aygo.
Onze keuze is gevallen op een in België wonende reu. Zodra ons fokplan is ingediend en 
goedgekeurd door de FRC zullen wij dit publiceren op onze website. 
Wij weten nog niet precies wanneer zij loops gaat worden en of de dekking deze loopsheid of 
de volgende zal plaatsvinden.
Door COVID zijn wij toch gebonden aan allerlei regels en is het misschien niet mogelijk om 
naar België af te reizen voor de dekking.

JAN EN ANGELIQUE RIEGMAN 
MOBIEL 06 54261307

WWW.OFSWEETKESTRA.NL
NEST@OFSWEETKESTRA.NL

Omdat momenteel de aanvraag groter is dan het 
aanbod pups, staan mensen bij meerdere fokkers 
op de lijst. Dit is voor ons geen probleem, maar wel 
wat lastig bij houden. 

Vandaar dit formulier. Wilt u bij ons op de lijst en 
ook op de hoogte gehouden worden van de ont-
wikkelingen, vul hem dan aub in en stuur hem 
terug. 
Klik in Adobe PDF reader rechts onderin. Dan zie 
je opslaan als. 
Geef het document uw achternaam en stuur het 
terug via nest@ofsweetkestra.nl

FORMULIER VOOR DE PUP INVENTARISATIE LIJST VAN NEST AYGO 2021

REU TEEF GEEN VOORKEUR

NAAM:

STAAT BIJ MEERDERE FOKKERS INGESCHREVEN:

WIL GRAAG GEÏNFORMEERD BLIJVEN:

E-MAIL:

MOBIEL:

GEZINSSITUATIE:

WOONSITUATIE:

JA NEE

JA NEE

VERDERE INFO:
(bv heeft al hond ge-
had/ras)

Wil GAAN SHOWEN MET DE HOND:

WIL GRAAG TRAININGEN GAAN VOLGEN:

JA NEE

JA NEE

INDIEN JA, WELKE TRAINING:

Uitleg keuze:

http://www.ofsweetkestra.nl/aygo.html
http://http://www.ofsweetkestra.nl/aygo.html
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