Belangerijke opmerkingen!
Af en toe gebeurt het dat de natuur tegenwerkt zoals bv:
Een reu’tje wat Cryptorchidie (Teelbal(len) wat niet ingedaald zijn )heeft of een hondje wat
Patellaluxatie ontwikkeld.
Dit kan normaal worden vastgesteld door de Dierenarts rond de leeftijd van gemiddeld 8
weken wat wij dus ook laten nakijken.
Het is echter zo dat bij zo een klein ras als de Chihuahua de teelballetjes zéér klein zijn en
dikwijls nog niet voelbaar zijn op die leeftijd wat niet betekend dat ze er niet zijn.
Wij vermelden dat ook bij de verkoop van het reu’tje, indien U het pupje dan niet wenst te
kopen moet dat op de dag van de overdracht vermeld worden, niet achteraf!!
Patellaluxatie kan verschillende oorzaken hebben, door een ongeluk kunnen een of meerdere
bandjes afscheuren die normaal de knieschijf op zijn plaats houden. Veelvoudig trappen
lopen of van hoge hoogtes springen (zetel, bed enz..) zijn nefast voor dit kleine ras wat hier
zéér gevoelig voor is.
Ook andere aandoeningen kunnen ervoor zorgen dat de knieschijf losser in de kraakbeensleuf
ligt. De ziekte van Cushing is zo’n voorbeeld. (wordt ook wel het 'stresshormoon' genoemd,
omdat het vrijkomt bij lichamelijke of geestelijke stress.) Door verslapping van de pezen en
spieren wordt de knieschijf niet vast genoeg meer in de sleuf gehouden.
Boven of onderbeet valt NIET onder de garantie! Soms staan de tandjes niet perfect bij de
pup maar die kunnen bij het wisselen nog helemaal goed komen. Andersom kan een perfect
puppygebit bij het wisselen een onder of bovenbeet worden.
Ook schoonheidsfoutjes zoals bv. oortjes wat niet rechtop gaan staan, tongetje wat komt
piepen tussen de tandjes, cherry eye enzzz vallen niet onder de garantie en daar wordt dan
ook geen compensatie voor gegeven!

5

Speciale kleuren
Wij hebben regelmatig speciale kleurtjes zoals Choco, Lilac, Blue enz..
Dat zijn gevoelige kleurtjes; De vacht kan minder vol zijn en je kan vachtproblemen krijgen
zoals haaruitval of color dilution alopecia (een genetische aandoening die haaruitval
veroorzaakt).
Deze aandoening komt niet snel voor maar het is mogelijk!
Aangezien het tot vele generaties terug kan gaan is het voor ons onmogelijk om daar een
goed zicht op te hebben . De stambomen vermelden maar 3 generaties waar we de kleuren
kunnen zien die in de voorlijnen zitten. Wij kunnen dus enkel op deze generaties verder gaan.

Ziekte
Net als bij de mensen kan ook een dier ziek worden op jonge leeftijd en totaal onverwacht!

De kandidaat koper moet hiermee rekening houden bij het aanschaffen van een
hondje en kan ons niet verantwoordelijk stellen voor deze eventuele fouten. Wij
komen dan ook niet tussen in de onkosten die eventuele onderzoeken of
ingrepen met zich meebrengen!

Denk eraan, een hondje is een levend wezen!

Gelezen en goedgekeurd.

De koper

De verkoper
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