
Namens uw Fokker:

Vanaf de geboorte hebben wij uw pup Denkadog gegeven. 
Net als de moeder. Uw pup is dus gewend aan zijn of haar 
dagelijkse portie. 

Wij adviseren alle nieuwe pupbezitters Denkadog Pup Junior 
Croc als standaard voeding. Denkadog maakt sinds 1983 voeding 
van hoge kwaliteit met uitsluitend ingrediënten die uw hond van 
nature ook zou eten.

Denkadog stimuleert een optimale groei en zorgt voor een 
gezonde, glanzende vacht en een sterk gebit.

Altijd de juiste voeding. In hoeveelheid én 
in samenstelling

U kunt bij de Denkadog Club gratis gebruik maken van onze 
plan- en bezorgservice. Dan bent u er zeker van dat uw pup 
verantwoord groeit en altijd de juiste voeding in de juiste 
hoeveelheid krijgt. Hoe het werkt? Heel simpel:

•  
 

•  

•

•  

Via e-mail vragen wij u regelmatig om het gewicht van 
uw pup en controleren dat gewicht aan de hand van de 
ras-groeicurve.

De Denkadog Club berekent voor u de optimale dagelijkse 
hoeveelheid en berekent wanneer uw zak Denkadog leeg 
zal zijn.

Een week voor deze datum sturen wij u per email de datum 
dat we een nieuwe zak Denkadog kunnen verzenden. U 
kunt die datum makkelijk aanpassen indien u dat wilt.

Na betaling wordt uw zak Denkadog zonder bezorgkosten 
op het door u opgegeven adres afgeleverd.

Meer weten over de 
Denkadog Club?

info@denkadogclub.nl

Tel.  Nederland: 
055 - 534 39 49

Tel. België
03 - 227 04 51

In te vullen door fokker:



Members Only...

Een steuntje in de rug...

De Denkadog Club gebruikt de ervaring die fokkers, Denkadog 
en dierenartsen hebben opgedaan, om u en uw pup optimaal te 
ondersteunen.  Wat mag u van ons verwachten:

Raad én Daad van de Denkadog Club...

•

•

•

• 

Handige tips en leuke ideëen om elkaar zo snel mogelijk te    
leren kennen en aan elkaar te wennen.
 
Onbeperkt toegang tot de Digitale Dierenarts op denkadog.nl
 
Gezondheidsplanner. Herinneringen aan belangrijke zaken als    
vaccinatie, ontwormen en tips om ongemakken te voorkomen. 

Altijd de juiste hoeveelheid  voeding in huis met een uitgekiende 
Plan- en Bezorgservice. Zonder extra kosten kwaliteitsvoeding 
aan huis bezorgd. Meer info vindt u op de achterzijde. 

Om trotse nieuwe bezitters van een pup met raad en daad bij 
te staan is de Denkadog Club in het leven geroepen. Naast een 
hoop plezier is uw nieuwe huisgenoot ook een hele verant-
woording. Eerst heeft moederlief zich over haar kind ontfermd, 
daarna de fokker en nu bent u aan de beurt. Zindelijk maken, 
opvoeden en het allerbelangrijkste: zorgen dat uw pup happy 
en gezond blijft. En daar gaat de Denkadog Club u graag bij 
helpen!

Het beste voor uw Pup? 
De Denkadog Club!

Het beste voor uw Pup? 
De Denkadog Club!

Bij thuiskomst met uw pup geeft u hem rust en laat u hem pas 
na ongeveer 8 uur wat eten. Drinken mag natuurlijk wel. De 
eerste nacht slapen met een warm kruikje en een dekentje op 
zijn eigen plaats geeft hem een geborgen gevoel.

Handige Thuiskomst-Tip

Naam Pup: 

E-mail: 

Naam Baasje:   Dhr    Mevr
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