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□  Staat erin hoeveel pups worden aangeboden?
Malafide handelaren vermelden niet graag het aantal pups in hun advertentie. Dit 
komt omdat ze soms wel twintig tot honderd van dezelfde pups op voorraad hebben.

□  Staat er een overzichtsfoto van het nestje bij de advertentie?
Een eerlijke handelaar toont foto’s van het hele nest. Malafide handelaren daarente-
gen gebruiken vaak standaard foto's, waar soms niet eens de honden op staan
die te koop zijn.

□  Staan er foto's van de ouders bij de advertentie?
Een bonafide fokker plaatst foto’s van de vader- en moederhond bij de advertentie en 
toont ook de omgeving waarin de pup opgroeit.

□  Wordt de herkomst van de pups vermeld?
Een eerlijke handelaar heeft niets te verbergen en vermeld waar de pups vandaan
komen. Als een pup uit het buitenland komt, hoeft hij niet per definitie ziek, zwak of 
slecht gesocialiseerd te zijn. Het is wel goed om extra kritisch te zijn. De kans is 
echter wel groter.

□  Staan er een unieke tekst en foto’s in de advertentie?
Als dezelfde tekst of foto op meerdere websites en verschillende data terug te vinden 
zijn, dan is er een vergrote kans dat je met een malafide handelaar te maken hebt. Je 
kunt dit uitzoeken door de advertentietekst en foto te kopiëren en plakken in Google. 
Uit de zoekresultaten blijkt waar dezelfde tekst en foto te vinden zijn. 

□  Controleer de reputatie van de handelaar
Er bestaan al veel websites waar zogeheten broodfokkers en malafide handelaren
worden verzameld. Google de naam, nickname, het e-mailadres en telefoonnummer 
van de handelaar. De kans is groot dat eerder gedupeerde klanten hun ongenoegen 
hebben geuit.

□  Bekijk overige advertenties van de handelaar
Foute handelaren hebben vaak géén handelsgeschiedenis (maar wel geruime tijd 
een account) óf het wordt juist zichtbaar dat ze meerdere nesten en hondenrassen 
verhandelen. 

□  Leg eerst schriftelijk contact, in plaats van telefonisch
Neem altijd eerst per mail of schriftelijk contact op. Het geeft je tijd om na te denken 
over je keuze en je hebt een bewijs van contact, mocht je dat nodig hebben als je 
onverhoopt een zieke, zwakke of slecht gesocialiseerde pup hebt aangeschaft. 

□  Maak het geld over via een bankoverboeking
Een malafide handelaar krijgt graag contant betaald. Als je het geld overmaakt via je 
bank, heb je bewijs van je aankoop en bovendien heb je de correcte naam en 
adresgegevens. 

□  Controleer of een hond gechipt is 
Neem alleen een hond die al gechipt is en geregistreerd staat op de naam van de 
fokker of handelaar. 

CHECKLIST PUPPYHANDEL
Waar kun je op letten als je een advertentie voor puppy's ziet, zodat je 
een inschatting kunt maken van de betrouwbaarheid van de verkoper. 

Meer informatie? 
www.dierenbescherming.nl

https://www.dierenbescherming.nl/

