
Ik wil een puppy kopen

Verantwoordelijkheid

Denk van tevoren wel goed na over de aanschaf van een hond. Want een hond is heel
leuk maar kost ook veel tijd, aandacht en geld. Jij bent verantwoordelijk voor zijn
welzijn. Sta ook even stil bij de kosten. Want naast een eenmalig bedrag voor
bijvoorbeeld een mand, riem en bench, moet je ook rekening houden met vaste kosten.
Voer, inentingen, vakantieopvang en ziektekosten kunnen aardig in de papieren lopen.

Reu of teef?

Heb je de knoop doorgehakt? Dan moet je eerst kiezen of je een mannetje of een
vrouwtje neemt. Wil je ooit een nestje, dan kies je natuurlijk een teef. Maar er zijn
ook verschillen in karakter. Reuen zijn eigenzinniger. Je moet altijd duidelijk de
leiding nemen. Teefjes zijn wat meegaander. Volwassen teefjes zijn meestal 2 keer
per jaar loops en dus vruchtbaar. Loopsheid duurt gemiddeld 3 weken.

Pup of volwassen?

Een puppy in huis is heel leuk, maar kost flink wat geduld en tijd. Vooral het eerste
jaar heb je je handen vol aan de opvoeding. In die periode wordt de basis voor het
gelegd. Je moet dan regelmatig thuis zijn.

Volwassen honden vermaken zich meestal prima alleen. Maar het zijn
gezelschapsdieren, dus ze vinden het fijn als je in de buurt bent. Je moet ze minimaal
3 keer per dag uitlaten

Beste Labradoodle vriend,



Er is een nieuw eBook genaamd “Labradoodle Geheimen" die
je helpt om je Labradoodle met positieven methodes op te
voeden tot een lieve, gezonde en gehoorzame hond.

Een labradoodle die jou en je familie jaren van plezier zal
brengen zonder dat het je uiteindelijk een vermogen kost en
zonder uren van verzorging?

Lees hier verder

“Ontdek Hoe Ook Jij De
Gelukkigste En Meest

Gehoorzame Border Collie
Van De Buurt Kunt

Hebben?"
 Heb je net een border collie gekocht en heb je geen idee
hoe je op een VERANTWOORDE manier voor je hond moet
zorgen?

 Wil jij de werkelijke reden ontdekken wat
probleemgedrag zoals: opspringen, blaffen, en trekken aan de
lijn in stand houdt?

 Heb je een border collie die continu aan de lijn trekt en
heb je geen idee hoe je dit voor eens en altijd kunt oplossen?

 Ben je van plan een border collie te gaan kopen en wil
je de de juiste stappen ontdekken die je moet nemen. Neem je
deze niet dan kan je er SPIJT van krijgen dat je ooit een border
collie hebt gekocht.

 Ben je geïnteresseerd in een positieve methode waarin je
stap voor stap leert om op een verantwoorde wijze voor je

https://www.paypro.nl/producten/Labradoodle_Geheimen/30973/4131


border collie te zorgen, zodat hij voor vele jaren een gezond en
gelukkig leven heeft?

 Wil je de nummer 1 reden ontdekken waarom alle
border collie probleemgedrag vertonen en hoe jij dit gedrag
voor snel en makkelijk kunt oplossen?

 Wil je misschien je border collie beter opvoeden omdat
hij of zij binnen plast, op alles kauwt of misschien wel teveel blaft?

Lees het hier

“Ontdek Hoe Jij Je
Labrador Bijna Direct

Verandert In Een Lieve En
Gehoorzame Hond..."

Beste labrador vriend,

Er is een nieuw ebook genaamd “Het Complete Handboek
Voor De Labrador” dat je leert om je labrador op te voeden tot
een gezonde, gelukkige en gehoorzame labrador.

https://www.paypro.nl/producten/Border_Collie_Geheimen/22112/4131


Een labrador die jou en je familie jaren van plezier zal brengen
zonder dat het je uiteindelijk een vermogen kost aan trainingen
en zonder uren van verzorging.

Lees hier verder

Ontdek Hoe Jij Je De
Gelukkigste En Meest

Gehoorzame Jack Russell
Van De Buurt Kunt

Hebben..."
 Heb je net een Jack Russell gekocht en heb je geen idee
hoe je op een VERANTWOORDE manier voor je hond moet
zorgen?

 Wil jij de werkelijke reden ontdekken wat
probleemgedrag zoals opspringen, continu blaffen en trekken
aan de lijn in stand houdt?

 Heb je een koppige Jack Russell die continu aan de lijn
trekt en heb je geen idee hoe je dit voor eens en altijd kunt
oplossen?

 Ben je van plan een Jack Russell te gaan kopen en wil
je de juiste stappen ontdekken die je moet nemen? (Neem je
deze niet dan kan je er SPIJT van krijgen dat je ooit een Jack
Russell hebt gekocht)

 Ben je geïnteresseerd in een positieve trainingsmethode
waarin je stap-voor-stap leert om op een verantwoorde wijze
voor je Jack Russell te zorgen, zodat je viervoeter voor vele jaren
een gezond en gelukkig leven leidt?

 Wil je de nummer 1 reden ontdekken waarom Jack
Russells probleemgedrag vertonen en hoe jij dit snel en
makkelijk kunt oplossen?

https://www.paypro.nl/producten/Labrador_Handboek/9265/4131


 Wil je misschien je Jack Russell beter opvoeden omdat
hij binnen plast, op alles kauwt of misschien wel verlatingsangst
heeft?

Als je antwoord "JA" is op één of meer van de hierboven
vermelde vragen, dan is dit de belangrijkste pagina die je
vandaag zult lezen.

Ontdek Hoe Jij Je De
Gelukkigste En Meest
Gehoorzame Duitse

Herder Van De Buurt Kunt
Hebben..."

 Heb je net een Duitse Herder gekocht en heb je geen idee
hoe je op een VERANTWOORDE manier voor je hond moet
zorgen?

 Wil jij de werkelijke reden ontdekken wat
probleemgedrag zoals: opspringen, hinderlijk blaffen en
trekken aan de lijn in stand houdt?

 Heb je een Duitse Herder die continu aan de lijn trekt en
heb je geen idee hoe je dit voor eens en altijd kunt oplossen?

 Ben je van plan een Duitse Herder te gaan kopen en
wil je de de juiste stappen ontdekken die je moet nemen. Neem
je deze niet dan kan je er SPIJT van krijgen dat je ooit een
Duitse Herder hebt gekocht.

 Ben je geïnteresseerd in een positieve methode waarin je
stap voor stap leert om op een verantwoorde wijze voor je Duitse
Herder te zorgen, zodat je viervoeter voor vele jaren een gezond
en gelukkig leven leidt?

 Wil je de nummer 1 reden ontdekken waarom alle
Duitse Herders probleemgedrag vertonen en hoe jij dit
gedrag voor snel en makkelijk kunt oplossen?

https://www.paypro.nl/producten/Het_Complete_Handboek_Voor_De_Jack_Russell/46275/4131
https://www.paypro.nl/producten/Het_Complete_Handboek_Voor_De_Jack_Russell/46275/4131
https://www.paypro.nl/producten/Het_Complete_Handboek_Voor_De_Jack_Russell/46275/4131


 Wil je misschien je Duitse Herder beter opvoeden omdat
hij of zij binnen plast, op alles kauwt of misschien wel continu
blaft?

Als je antwoord "JA" is op één of meer van de vragen hierboven,
dan is dit de belangrijkste pagina die je vandaag zult lezen.

Beste Franse bulldog vriend,

Er is een nieuw eBook genaamd “Het complete handboek voor
de Franse Bulldog" die je helpt om je Franse Bulldog op te
voeden tot een gezonde, gelukkige en gehoorzame hond.

Een Franse Bulldog die jou en je familie jaren van plezier zal
brengen zonder dat het je uiteindelijk een vermogen kost en
zonder uren van verzorging.

Klik Hier Om Direct Het Complete Handboek Voor De Franse

Bulldog Te Bestellen!

Beste Golden retriever vriend,

https://www.paypro.nl/producten/Duitse_Herder_Handboek/79272/4131
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Er is een nieuw eBook genaamd “Golden Retriever Geheimen"
dat je leert om je Golden Retriever met positieven methodes op
te voeden tot een lieve, gezonde en gehoorzame hond die jou en
je familie jaren van plezier zal brengen.

Klik Hier Om Direct Het eBook “Golden Retriever Geheimen” Te

Bestellen!

Ontdek Hoe Jij Je
Chihuahua Bijna Direct
Verandert In Een Lieve En
Gehoorzame Hond..."

 Heb je net een chihuahua gekocht en heb je geen idee hoe
je op een VERANTWOORDE manier voor je hond moet
zorgen?

 Wil jij de werkelijke reden ontdekken wat
probleemgedrag zoals; opspringen, blaffen, onzindelijkheid in
stand houdt?

 Heb je een chihuahua die continu aan de lijn trekt en
heb je geen idee hoe je dit kunt oplossen?

 Ben je van plan een chihuahua te gaan kopen en wil je
de de juiste stappen ontdekken die je moet ondernemen. Neem
je deze niet dan kan je er SPIJT van krijgen dat je ooit een
chihuahua hebt gekocht.

 Ben je geïnteresseerd in een methode waarin je leert om op
een verantwoorde wijze voor je chihuahua te zorgen, zodat
hij voor vele jaren een gezond en gelukkig leven lijd?

 Wil je de nummer 1 reden ontdekken waarom veel
chihuahua's probleemgedrag vertonen en hoe jij dit gedrag
voor eens en altijd kunt oplossen?

 Wil je misschien je chihuahua beter opvoeden omdat hij
of zij binnen plast, op alles kauwt of misschien wel teveel blaft?

https://www.paypro.nl/product/Golden_Retriever_Geheimen/36637/4131
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Als je antwoord "JA" is op één of meer van de vragen hierboven,
dan is dit de belangrijkste pagina die je vandaag zult lezen

.“Ontdek Hoe Jij Je De
Gelukkigste En Meest
Gehoorzame Beagle Van
De Buurt Kunt Hebben..."

 Heb je net een Beagle gekocht en heb je geen idee hoe je
op een VERANTWOORDE manier voor je hond moet zorgen?

 Wil jij de werkelijke reden ontdekken wat
probleemgedrag zoals: opspringen, blaffen en trekken aan de
lijn in stand houdt?

 Heb je een koppige Beagle die continu aan de lijn trekt
en heb je geen idee hoe je dit voor eens en altijd kunt oplossen?

 Ben je van plan een Beagle te gaan kopen en wil je de
de juiste stappen ontdekken die je moet nemen? Neem je deze
niet dan kan je er SPIJT van krijgen dat je ooit een Beagle hebt
gekocht.

 Ben je geïnteresseerd in een positieve
trainingsmethodes waarin je stap voor stap leert om op een
verantwoorde wijze voor je Beagle te zorgen, zodat hij voor vele
jaren een gezond en gelukkig leven heeft?

 Wil je de nummer 1 reden ontdekken waarom Beagles
probleemgedrag vertonen en hoe jij dit gedrag snel en
makkelijk kunt oplossen?

 Wil je misschien je Beagle beter opvoeden omdat hij
binnen plast, op alles kauwt of misschien wel verlatingsangst
heeft?

Als je antwoord "JA" is op één of meer van de hierboven
vermelde vragen, dan is dit de belangrijkste pagina die je
vandaag zult lezen.
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"Ontdek Hoe Jij Van Jouw Puppy Een
Lief En Gehoorzaam Huisdier Maakt..."

...en doe het meteen goed van in

het begin!

 Heb je net een puppy gekocht en zit je met veel vragen over
hoe je hem nu het beste kan gaan verzorgen?

 Of ben je van plan een puppy te kopen en wil je weten waar
je nu precies moet op letten?

 Heb je reeds een volwassen hond of een kat en heb je geen
idee hoe je hen met je nieuwe pup moet laten kennismaken
zonder dat er ongelukken gebeuren?

 Wil je leren hoe je de opvoeding en training van je pup tot
een goed einde kan brengen, zonder hierbij veel geld te
moeten uitgeven aan een hondentrainer?

 Wil je de belangrijkste reden ontdekken waarom puppies op
volwassen leeftijd probleemgedrag vertonen en hoe jij zo’n
gedrag GEGARANDEERD KAN VOORKOMEN?

Lees hier verder.

https://www.paypro.nl/producten/Het_Grote_PuppyBoek/1976/4131
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