Puppy House Boechout — GvA 6 augustus 2015
In de Gazet van Antwerpen verscheen in de week van 3 augustus 2015 een artikel over BVBA
Puppyhouse, met maatschappelijke zetel te provinciesteenweg 556, 2530 Boechout (BTW-nummer
BE 0568.818.589). De krant schenkt in het artikel aandacht aan een dame uit Brasschaat die een
petitie startte gericht tegen de genoemde onderneming.
Wij citeren uit de Gazet van Antwerpen, preciserende dat vzw BSPCA, op geen enkele wijze
aansprakelijk of verantwoordelijk kan worden geacht voor wat in de Gazet van Antwerpen is
verschenen:
“Chantal Van Dessel uit Brasschaat is een petitie gestart tegen de winkel Puppy House uit Boechout
na de dood van de Engelse bulldog van haar dochter en schoonzoon. De pup Sloeber stierf twee
maanden na de aankoop. Haar petitie tegen broodfok telt al meer dan duizend handtekeningen.
“Ze hadden daar nooit een pup mogen kopen. Maar hoe zijn jonge mensen?”, begint Chantal Van
Dessel. Twee maanden geleden kochten haar dochter Sara (19) en haar partner Niels Graff (19) uit
Mortsel twee Engelse bulldogpups bij Puppy House, het vroegere Dierenplezier, in Boechout. De
pups kosten elk 1500 euro.
Kleine Sloeber had van in het begin diarree met bloed en at slecht. ”Het was een ziek beestje. Onze
dierenarts zag direct aan de tandenwissel dat ze veel jonger was dan de twaalf weken die op haar
paspoort stonden. Ze kan dus nooit al haar vaccins gehad hebben. We hadden recht op gratis
medische bijstand door de dierenarts van Puppy House in Mechelen. Maar wie vertrouwt zo
iemand nog als hij sjoemelt met geboortedata op paspoorten?”
Ondanks alle goede zorgen bleef Sloeber zwak en klein. Op 30 juli stierf ze aan een hartaanval. “Die
hondjes worden gefokt in Tsjechië en worden veel te jong bij de moeder weggehaald”, zucht Chantal
Van Dessel.
Ze lieten hun hondje cremeren en contacteerden Puppy House om de aankoopprijs, de
dierenartskosten en de kosten van de crematie van 400 euro terug te vragen.
“Zusje Whisky moet ook nog geopereerd worden aan cherry-eyes, een erfelijke afwijking.
Mathieu Clerckx van Puppy House ziet de zaken anders. “In onze garantie staat duidelijk dat wij een
hond die binnen de twee jaar overlijdt aan een erfelijke afwijking of bepaalde ziektes, terugbetalen.
Wij moeten er van minister Ben Weyts van Dierenwelzijn zelfs nog dertig procent van de
aankoopprijs extra bij opleggen voor gemaakte onkosten. Dat staat allemaal schriftelijk in de garantie
en betwist ik niet. De enige voorwaarde is wel dat na het overlijden contact wordt opgenomen met
ons en het hondje voor laboonderzoek naar de dierenkliniek van Merelbeke wordt overgebracht.
Het is evident dat ik een hondje dat zijn nek heeft gebroken omdat het van de trap is gevallen, niet
hoef te vergoeden. Wat hadden deze klanten echter gedaan? Hun hondje direct laten cremeren,
zodat onderzoek over de oorzaak van overlijden niet meer mogelijk was. Bovendien zijn ze ook geen
enkele keer naar mijn dierenarts gegaan die gratis ter beschikking staat van mijn klanten. Als u een
koelkast van Bauknecht koopt en u gaat ermee naar de onderhoudsdienst van Miele, gaat u toch ook

uw geld niet terugvragen bij Bauknecht als hij kapot is?
contractueel moet ik dit niet.”

Ik zal die mensen vergoeden, maar

Op advies van dierenrechtenorganisatie GAIA wou Chantal Van Dessel een strafklacht voor
dierenverwaarlozing en oplichting indienen bij de politie. “Maar in het politiekantoor van Mortsel
wilden ze die niet noteren en ook bij de FOD Dierenwelzijn vinden we geen gehoor.”
“Dat komt omdat mijn controles altijd in orde zijn”, beweert Clerckx. Gesteund door GAIA wil
Chantal Van Dessel via haar petitie nog andere lotgenoten vinden om een gezamenlijke strafklacht in
te dienen voor de sluiting van de winkel.”

