Booking af privat-session
Når og inden vi skal arbejde, skal Du lige på arbejde
Jeg vil sætte stor
pris på at modtage en mail hvori du besvare nedenstående spørgsmål. Det
skal du gøre så jeg kan være forberedt og klar til vores første møde.
Spørgsmål som jeg gerne ser besvaret Hundeejers data:
✓ Navn:
✓ Adresse:
✓ Tlf.:
✓ Mail:
Er du første gangs hundeejer?
Hundens data:
✓ Navn:
✓ Race:
✓ Fødselsdag/alder:
Omplaceringshund? (Har haft andre ejer før)
✓ Er hunden socialiseret?
✓ Er din hund sikker i miljøet? (fx gående i tættere trafik, eller gågade)
✓ Har hunden specielle behov som vi skal tage hensyn til? (fx kan ikke med andre hunde)
✓ Er din hund forsikret?
✓ Er din hund vaccineret?
✓ Hvor meget eller hvad har i trænet på indtil nu?
✓ Hvilke behov ønsker har du til træningen?
Beskriv jeres hverdag sammen:
✓ Hvornår fodrer du? Og hvordan fodre du?
✓ Hvordan ser hverdagen ud, mht. alene timer, træning, gåture m.v.?
✓ Hvordan vil du beskrive din hunds adfærd?
✓ Er alle i familien en del af den daglige omgang og gøremål?
✓ Kom gerne med flere ting. (de ovenstående spørgsmål er for inspiration og må gerne
besvares)
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Når jeg har modtaget Jeres bookning, vil Du blive kontaktet pr tlf. ang. Mødedag og tid. (jeg
forbeholder mig ret til, at der kan gå et par dage før samtalen, så jeg hermed har forberedelsestid
til at sætte mig ind i Jeres hund)
Hvilket tidspunkt er Du bedst at træffe?

Det besvaret dokument sendes til info@hunde-liv.dk

På forhånd mange tak

Venligst Hunde-Liv
Jeanette Nielsen
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