
pup   life

Je kent

Pup4life?
Dan gaan we nu

een stap
verder met



Uw klant heeft alles 

goed overwogen met 

Pup4Life, nu kan u 

hem begeleiden in de 

zoektocht naar een 

pup via Link4Vets.

De dierenarts heeft 

hierin een cruciale 

rol !

Om de juiste pup aan het perfecte baasje te kunnen 

koppelen, bestaat er nu het platform ‘Link4Vets’.

Hierop bieden enkel dierenartsen de mogelijkheid 

aan om betrouwbare nestjes te plaatsen. Uit deze 

database kunnen alleen dierenartsen een selectie 

voorstellen aan hun klant.

Een nieuwe
pup kopen!

pup   life



Een nieuwe
pup kopen!

De eigenaar heeft het traject van pup4life 

gevolgd. Nu komen zijn praktische vragen. 

Via Link4Vets hebt u de gepaste antwoorden 

klaar.

Waar vind uw klant concreet die passende pup? 

Link4Vets: U kiest mee de juiste pup uit het ruime  

aanbod op Link4Vets. Collega’s uit heel Vlaanderen 

kunnen dagelijks de database aanvullen.

Hoe garandeert u de betrouwbaarheid aan uw klant?

Link4Vets: Enkel nestjes die door een gekende  

collega onderzocht en gevaccineerd  werden staan

in de lijst van Link4Vets.

 
Waar vind je een gezonde pup?

Link4Vets: Collega’s uit heel Vlaanderen kunnen 

dagelijks de database aanvullen 

Hebt u een betrouwbare fokker als klant?

Link4Vets: Toon de pups aan uw collega’s ! Bied de 

fokker een publicatie aan in de database ! U gaat 

hiervoor naar Link4Vets om hem een persoonlijke 

uitnodiging te sturen. Daarmee kan hij zijn pups 

adverteren voor slechts € 19,90 per nest.

Heeft uw klant een dier ter adoptie?

Weet u een adoptiedier?

Link4Vets: Plaats zelf het adoptiedier ter publicatie.

Gratis, met de steun van de Limburgse  Dierenartsen.

www.Link4Vets.be



Je kent

Pup4life?
Dan gaan we nu

een stap
verder met

Dit systeem werkt enkel VOOR jullie als het ook 

DOOR jullie ondersteund wordt. We rekenen op de 

input van heel het dierenartsenkorps!

Inloggen of Registreren

Bij je eerste bezoek aan de puppy database dien je 

een account aan te maken. Je kan je registreren als 

dierenarts met je ordenummer.

Hiertoe klik je rechts bovenaan op de knop 

Registreer of Login. Vervolgens vul je je gegevens 

in en kies je onderaan voor Dierenarts of Fokker. 

Tot slot aanvaard je de privacy voorwaarden en klik 

je op REGISTREER

Link4Vets is een privé 

initiatief. Het project 

‘nestjes.link4vets’ 

wordt ondersteund 

door de Vereniging 

van Limburgse 

Dierenartsen VZW.

www.Link4Vets.be

Registreer

stel het voor aan
(toevals)fokkers

help uw klant
bij zijn zoektocht

 win een
tevreden klant


