Cavalier King Charles Spaniel gekocht bij Animals
Express blijkt doodelijk ziek
19-02-2011

Nicky Van Dam (19) uit Meise kocht bij Animals Express in het Belgische
Groot-Bijgaarden een Cavalier King Charles Spaniel die volgens haar
dierenarts niet lang zou leven. Ze vroeg haar geld terug, maar kreeg enkel
een waardebon. Ze dient nu klacht in bij de politie tegen de dierenzaak.
Nicky Van Dam (19) wilde zo graag een hondje en begaf zich naar
Animals Express. ‘Ik zag een Cavalier King Charles Spaniel samen met
een andere pup in een kooi’, zegt Nicky. ‘Op het glas van de kooi stond dat
de hond een ‘onderbijter’ was. De verkoopster meldde mij dat de tanden
niet recht op mekaar stonden. Ik zou er enkel geen schoonheidswedstrijden
mee kunnen volgen.’
‘Omdat dit niet mijn bedoeling is en de verkoopster er mij van verzekerde dat de teef er zelf geen last van
zou ondervinden, besloot ik om de pup te kopen. Er werd een contract gemaakt, waarin stond dat het om een
onderbijter ging. Ik betaalde 300euro voor de pup. Ik kreeg tien dagen garantie en bij eventuele problemen
kon ik met de pup naar één van de dierenartsen die met de zaak samenwerken.’
‘Omdat ik toch gerust wilde zijn, nam ik thuis contact op met mijn eigen dierenarts. Daar kreeg ik te horen
dat het dier niet lang zou leven omwille van de ‘zeer zware vorm van overbijten’. Het verschil van de tanden
tussen boven- en onderkaak was volgens onze arts al veel te groot op drie maanden, zou later enkel erger
worden, met ondraaglijke pijnen en onvermijdelijk trekken van tanden om erger te voorkomen, als gevolg.’
‘Volgens onze arts zou het hondje moeten worden geëuthanaseerd worden en mag er zeker niet mee worden
gefokt. Hij vond het schandalig dat het dier te koop werd aangeboden.’
‘Een tweede dierenarts bevestigde zijn onderzoek. Naast de afwijking van onderbijter, had de pup ook een
huidinfectie en schurft. Ik begaf me met deze informatie terug naar Animals Express en kaartte het probleem
aan. Omdat ik mijn geld niet terug kreeg, maakte ik mij kwaad.’
‘Ze dreigden de politie te bellen en ik werd gevraagd om naar een afzonderlijke ruimte te gaan. Uiteindelijk
hebben ze dan toch de pup teruggenomen en ik kreeg een waardebon van 300euro. Ze namen me wel het
contract en het medisch boekje van de hond af. Ik wil geen waardebon, maar mijn geld terug, omdat ik daar
toch niet opnieuw een hond ga kopen’, weet Nicky.
Zij ging samen met haar vriend Bart Vanden Wijngaert klacht indienen bij de politie. ‘De politie vroeg een
tegenexpertise, maar de hond bleek al verdwenen te zijn’, zegt Bart Vanden Wijngaert. ‘We hebben nu ook
klacht ingediend bij de Federale Overheidsdienst Dierenwelzijn. We hopen dat er actie wordt ondernomen,
want dit is erover. Een Cavalier King Charles Spaniel die volgens een verkoopster niet ‘mag deelnemen aan
een schoonheidswedstrijd’, blijkt volgens onze dierenarts ‘een zware vorm van overbijten, een zware
infectie in beide oren en nog een bacteriële aandoening op de buik’ te hebben’, besluit Vanden Wijngaert.

