helpen! De puppyklasjes bestaan uit 10 lessen,
uitgewerkt op basis van jarenlange ervaring én
recente wetenschappelijke bevindingen, die
jullie een stevige basis zullen geven opdat jullie
met succes een levenslange goede relatie
kunnen uitbouwen met jullie hond! Ik wens
jullie alvast veel succes en plezier toe! Geniet
van elkanders gezelschap!
Alvast tot later!

Wil u harmonie in uw relatie en samenleven
met uw hond? Wil u de hond begrijpen en de
juiste informatie krijgen over het gedrag en
hoe om te gaan met bepaalde situaties? Opdat
zowel u als de hond gelukkig en tevreden zijn?
Kom dan zeker naar ‘De Gabbertjes’! Het doel
van puppyklasjes 'de Gabbertjes' is dat
mensen en honden in harmonie met elkaar
zouden samenleven: Gelukkige en tevreden
puppy/hondeneigenaren en vrolijke
evenwichtige puppies/honden!
Ondertussen vormden jullie een beeld van hoe
jullie leven er samen zal uitzien! Maar
misschien weten jullie nog niet echt hoe jullie
dat punt kunnen bereiken?
Daar kan Pet-Consulting, gedragspraktijk voor
hond en kat, met haar puppyklasjes goed bij

PUPPYPARTY
Deze avonden zijn bestemd voor toekomstige
en nieuwe puppyeigenaren. Tijdens deze
informatieavond of puppyparty verstrek ik o.a.
alle nodige informatie over de aanschaf en
opvang van een nieuwe puppy in het gezin,
ontwikkeling van gedrag, omgang met de hond
(lichaamstaal), leerprocessen, straffen of
belonen,....
Wenst u bij u thuis of in uw dierenartspraktijk
een puppyparty te organiseren? Neem dan
contact op via e-mail (info@pet-consulting.be)
of op het nummer 0498/86.95.37.
PUPPYKLASJES ‘DE GABBERTJES’
In deze puppyklasjes ligt de klemtoon enerzijds
op het vormen van een goede band tussen de
puppy en zijn nieuwe gezin en anderzijds op
het begeleiden van de eigenaars over hoe de
puppy te leren omgaan met allerlei situaties
zodat de puppy kan uitgroeien tot een
evenwichtige volwassen hond. Eigenaren
leren niet alleen hoe ze een sociale,

gehoorzame en vriendelijke hond kunnen
bekomen, maar ook het gedrag van hun hond
beter begrijpen zodat een harmonieuze band
ontstaat met hun hond.
Praktische inlichtingen:
* De puppyklasjes zijn bestemd voor puppies
van minimum 7 weken en maximum 16
weken. Ook met oudere puppies kan u bij ons
terecht.
* Een puppycursus bestaat uit 10 lessen,
waarbij er twee lessen van 1 uur tot 1,5 uur
per week worden gegeven, dit de
dinsdagavond vanaf 19.30 uur en de
zaterdagvoormiddag vanaf 09.30 uur.
* Inschrijven kan d.m.v. het inschrijfformulier
of telefonisch op het nummer 0498/86.95.37.
* Inschrijven kan door overschrijven van het
bedrag op volgende rekening: BE45 7380 3286
0689 - BIC: KREDBEBB.
* Om u aan te melden en de volgende
startdata te weten gelieve te bellen op het
nummer 0498/86.95.37
* Enkel gezonde puppies mogen deelnemen.
Dit om de andere deelnemers te beschermen,
maar ook voor het welzijn van uw eigen
puppy. Is uw puppy niet zo speels als
gewoonlijk, heeft hij overgegeven, hoest of
niest hij, heeft hij slappe stoelgang, koorts,...?
Ga dan naar uw dierenarts.
VOOR MEER INFO OVER DE WERKWIJZE KAN
JE TERECHT OP DE WEBSITE:
www.degabbertjes.be.

INHOUD PUPPYKLASJES
• Zindelijkheidstraining
• Benchtraining/plaats sturen + blijven
• Leren alleen zijn
• Socialisatie + gewenning
• Omgaan met de ADHD/overactieve pup
• Spelregels
• Voerbakagressie e.a. problemen
voorkomen
• Zit, Liggen + blijven
• Wandelen aan de riem zonder trekken
• Oproepen van de hond
• Voorwerpen afgeven
• Onderzoek door dierenarts
• Lichaamsverzorging
• Problemen aangebracht tijdens lessen
• ...

Informatie:
Pet-Consulting staat ook klaar om u en uw
huisdier te helpen bij het oplossen van
probleemgedrag. Voor meer informatie kan
u terecht op www.pet-consulting.be.

PUPPYPARTY
INSCHRIJFFORMULIER
IDENTITEIT PUPPY EN EIGENAAR
Naam van de pup
Identificatienummer
Ras
Geboortedatum
Naam van de eigenaar
Adres
Telefoon
E-mailadres
Het inschrijvingsgeld kan ter plaatse betaald
worden of overgemaakt worden op rekening
van Pet-Consulting:
IBAN: BE45 7380 3286 0689 – BIC: KREDBEBB

PUPPYKLASJES
PET-CONSULTING
GEDIPLOMEERD DIERGEDRAGSTHERAPEUT1
HOND EN KAT
Kristel Van Hoey
0498/86.95.37
Vredestraat 53, 8450 Bredene
info@pet-consulting.be
www.pet-consulting.be
BTW nummer: 0835731016
1

Postgraduaat Toegepast Diergedrag
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

Ter preventie van probleemgedrag
organiseert Pet-Consulting puppyparties
en puppyklasjes!

PET-CONSULTING
KRISTEL VAN HOEY
Diergedragstherapeut
0498/86.95.37
info@pet-consulting.be

