Gastgezin Konijn BramsRabbits
Informatie en voorwaarden

BramsRabbits is een hobbyfokkerij van de Nederlandse Hangoordwerg. Als
fokkerij hebben wij een duidelijke visie wat betreft het ideaalbeeld van de rassen,
dit ideaalbeeld proberen we te benaderen door te fokken op het karakter en
uiterlijk van de konijnen. Er wordt dus niet doelloos met de konijnen gefokt, maar
met als streven het ras te verbeteren.
Als gastgezin heeft u de unieke mogelijkheid om bij te dragen aan het
fokprogramma van BramsRabbits. Op deze manier is het mogelijk om het
strategisch fokken van jonge konijnen ter verbetering van het ras te combineren
met een optimaal socialisatieproces. Het idee is dat jonge konijnen aanhankelijker
zullen worden wanneer ze opgroeien in een gezin, in plaats van in de fokkerij
waar ik niet altijd alle jonge konijnen individuele aandacht kan geven.
Wat heeft BramsRabbits u te bieden?
U krijgt de mogelijkheid om twee maanden voor een voedster (vrouwelijk konijn)
en haar jonge konijnen te zorgen.
- Een konijn heeft een draagtijd van 32 dagen. Op het moment dat ik zeker
weet dat de voedster drachtig is zal ik haar bij u komen brengen, dit zal
zo’n twee weken voor het bevallen zijn.
- Zodra de voedster is bevallen blijven de jonge konijnen tot een leeftijd van
6 a 7 weken bij u. Na deze termijn kom ik de voedster en het nest weer
ophalen. Het nest blijft dan nog twee weken bij mij, waarna ze vervolgens
verhuizen naar een nieuwe eigenaar.
Naast dat ik het konijn kom brengen zal ik ook zorgen voor het verblijf, drinkfles,
voerbak en alle voeding en bodembedekker die nodig zijn voor twee maanden.
Dit verblijf bestaat uit een kooi van 120x60cm en een konijnenren die u op het
gras of tegels zou kunnen plaatsen. De kooi is oorspronkelijk bedoeld voor
binnenkonijnen, maar kan ook zonder problemen buiten worden geplaatst, mits
onder een dak/overkapping.
Wat verwacht ik van u?
Zoals reeds genoemd verwacht ik dat u twee maanden zorg draagt voor een konijn
en haar babykonijnen. Op het gebied van verzorging zal er weinig anders zijn dan
het verzorgen van een konijn zonder babykonijnen. Het konijn dient iedere dag
vers water te krijgen en moet altijd de mogelijkheid hebben om onbeperkt brokjes
en hooi te eten. Daarnaast dient het konijn in een schoon hok te verblijven. Dit
betekent dat het hok iedere week schoongemaakt zal moeten worden en in de

laatste paar weken zal dit misschien twee keer per week zijn, gezien de groei van
de jonge konijnen.
Het idee achter het systeem van gastgezinnen is uiteindelijk het verbeteren van
het socialisatieproces. Ik verwacht dus voornamelijk van u dat u het leuk vindt
om aandacht te schenken aan jonge konijnen en tijd zal besteden aan het oppakken
en knuffelen van de konijnen. De functie als gastgezin is op vrijwillige basis, u
ontvangt dus geen vergoeding voor de verzorging van de konijnen. Wel vergoed
ik zoals verteld alle kosten die gemoeid zijn met de verzorging.
Wat zijn de risico’s?
Zoals altijd bij levende dieren bestaat er uiteraard de kans dat er iets misgaat op
het gebied van gezondheid. Dit risico is onvermijdelijk en bij eventuele ziekte of
andere problemen bent u op geen enkele manier aansprakelijk voor het konijn. Ik
ben immers nog steeds de eigenaar van de dieren.
Wat de bevalling betreft heeft een konijn nooit hulp bij de bevalling. Het enige
wat zij op dat moment goed kan gebruiken is een rustige omgeving. Het komt wel
regelmatig voor dat er een jong konijn doodgeboren wordt, dit is iets waar u
rekening mee dient te houden. U krijgt altijd een voedster in huis die al vaker een
nest heeft gekregen, dit vermindert grote risico’s op complicaties bij de bevalling.
Daarnaast is het ook niet ongewoon dat er zich een achterblijver in het nest
bevindt of een jong konijn dat niet groeit. Vaak trekt dit bij, maar soms ook niet.
Ik hanteer het beleid waarbij ik de natuur zijn gang laat gaan, dit betekent dat als
er een jong konijn achterblijft, deze niet extra door ons wordt gevoed of op een
andere manier een extra behandeling krijg ten opzichte van de rest van het nest.
Dit doe ik heel bewust, omdat er vaak een onbekende reden is dat een jong konijn
niet goed groeit. Wanneer men zelf gaat proberen een jong konijn op te peppen,
blijkt later vaak alsnog dat dit konijn gezondheidsproblemen zal ontwikkelen.
Hulp
Mijn plan is om het systeem van gastgezinnen op te zetten in groepjes van 3-5
voedsters. Wat betekent dat al deze voedsters ongeveer tegelijkertijd bij hun
gastgezinnen worden geplaatst. Ik zal een groepsapp aanmaken voor de
gastgezinnen die tegelijkertijd een voedster hebben gekregen, waarbij ik uiteraard
zelf ook onderdeel van de groepsapp ben. Zo is het mogelijk ervaringen te delen
met elkaar en kunt u mij alle vragen stellen die u heeft. U kunt dan logischerwijs
ook leren van vragen die mij worden gesteld door andere gastgezinnen. Tevens
ben ik bij noodgevallen altijd per telefoon te bereiken.

Concrete voorwaarden die u ondertekent op het moment dat u zich ter beschikking
stelt als gastgezin
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U zorgt circa twee maanden voor een voedster en haar jonge konijnen en
belooft daarbij uw best te doen deze taak zo zorgvuldig mogelijk te
vervullen.
De konijnen krijgen in de periode dat ze bij u zijn iedere dag vers
drinkwater en hebben altijd de beschikking over brokjes en hooi.
Het hok van de konijnen wordt iedere week verschoond en indien nodig
vaker.
Kosten die gemoeid zijn met de verzorging van de konijnen worden door
BramsRabbits vergoed en aangeleverd. Alle producten die benodigd zijn
krijgt u van BramsRabbits en dient u dus niet zelf aan te schaffen. Indien u
wel producten aanschaft worden deze niet vergoed door BramsRabbits.
U wordt geen eigenaar van de konijnen en toebehoren en de
verantwoordelijkheid hiervan blijft bij BramsRabbits.
Beslissingen omtrent gezondheid en het welzijn van de konijnen worden
gemaakt door BramsRabbits.
Bij ziekte of andere ongewone omstandigheden zal BramsRabbits de
konijnen weer ophalen, om zelf medische zorg te kunnen verlenen.
De voedster en jonge konijnen worden weer opgehaald wanneer zij
ongeveer de leeftijd van 7 weken hebben bereikt.
BramsRabbits houdt indien daar aanleiding voor is te allen tijde het recht
om de konijnen op te halen, ook eerder dan de termijn van twee maanden.
Het verzorgen van de konijnen is op vrijwillige basis, u ontvangt hier geen
vergoeding voor.
Er is een mogelijkheid om zelf een jong konijn uit het nest te kopen. Dit
beperkt zich tot één konijn en u ontvangt hierbij een korting van €20 op de
kostprijs van de konijnen (€55 voor het konijn en €28,95 voor de
vaccinatie). Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat
BramsRabbits fokdieren selecteert uit de nesten en daarom altijd eerste
keuze behoudt voor het selecteren van jonge konijnen.
U bent zich bewust van de risico’s die dit proces met zich meebrengt,
waarbij in het meest negatieve scenario de voedster en/of haar jongen
komen te overlijden in de periode dat ze bij u zijn. Deze kans is nihil, maar
als vanzelfsprekend wel aanwezig.
U bent zich bewust van het feit dat u zich aan de konijnen kunt gaan
hechten, maar dat zij toch na een termijn van twee maanden weer opgehaald
worden.

