
Reserveringsformulier Rattery Castor 

Persoonlijke gegevens 

Ik heb je persoonlijke gegevens vooral nodig voor mijn administratie en om makkelijk contact te 
kunnen houden met de nieuwe baasjes van mijn ratten. Je gegevens zullen uiteraard niet aan 
derden worden verstrekt. 
 

Voor- en achternaam:  

Adres (straatnaam en huisnummer):  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Geboortedatum:  
Indien je nog geen 18 bent kan je niet zelf reserveren, 
laat dit dan door een ouder of voogd doen. 

 

Andere contactmogelijkheden: 
Als je het leuk vind om contact te houden via 
bijvoorbeeld Facebook, Skype, een rattenforum, etc, 
laat dan hier weten hoe ik je kan bereiken. Dit is 
natuurlijk volledig optioneel. :) 

 

 

Vragen over de verzorging 

De volgende vragen zijn geen 'test', enkel een manier om in te schatten of onze ideeën over 
verzorging enigszins overeenkomen en of je eventueel nog advies kan gebruiken. Met eerlijke 
antwoorden zul je verder komen dan een utopisch verhaaltje. :)  
 
Als er gevraagd wordt naar iets wat je nog niet hebt of doet, vul dan in wat je van plan bent te 
gebruiken of doen. 
 

Welke kooi heb je? 
Naam en/of afmetingen 

 

Welke bodembedekking? 
Op de bodem en eventueel in de toiletjes 

 

Welk voer geef je? 
Merk(en) en/of samenstelling 

 



Heb je een vervoersmand? 
De rittens kunnen alleen worden opgehaald met een 
degelijke vervoersmand voor ratten. Kartonnen doosjes 
en dergelijke zijn niet geschikt! 

ja / nog niet 

Ben je bereid je ratten medische zorg te 
geven wanneer ze dit nodig hebben? 
Kun je daar een kundige dierenarts, ben je je bewust 
van de kosten (kan zomaar €150 of meer zijn)? 

ja / nee 

Jouw ratten 
Hoeveel ratten heb je al (gehad) en vertel wat over ze 
(geslacht, leeftijd, variëteit, herkomst, etc). Als je nog 
geen ratten hebt (gehad), sla deze vraag dan over. 

 

Andere huisdieren 
Wat voor andere huisdieren heb je en vertel eventueel 
wat je verwacht van de combinatie met ratten. Als je 
geen andere huisdieren hebt, sla deze vraag dan over. 

 

 

Reservering 

Dan nu de vragen over de reservering zelf, je bent er bijna! :P 
 

Voor hoeveel rittens wil je reserveren?  

Voor welk geslacht wil je reserveren? mannen / vrouwen / beide / maakt niet uit 

Wanneer wil je graag rittens? 
Geef aan in welke periode je graag rittens wilt of zo snel 
mogelijk. Als je voorkeur hebt voor een specifiek nest 
kun je dit ook aangeven. 

 

Heb je een voorkeur wat betreft rittens? 
Bijvoorbeeld voor een bepaald uiterlijk of karakter? 

 

Wat doe je als er geen rittens van jouw 
voorkeur beschikbaar zijn? 

 

Heb je nog ergens anders rittens 
gereserveerd, zo ja waarom en van waar? 
Wil je bijvoorbeeld combineren of kijken waar je sneller 
rittens kunt krijgen? 

 

 
Bedankt voor het invullen van het reserveringsformulier! Mail het ingevulde formulier als bijlage 
naar mij terug en ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden. Mogelijk heb ik dan nog een paar 
vragen of advies voor je. 
 
Elian Wolfert 


