Belgische Vereniging van de Cairn Terrier (B.V.C.T.)
Aangesloten bij de K.K.U.S.H. nr 1096

Huishoudelijk Reglement
Puppy-informatiedienst

1.

Doel van de puppy-informatiedienst
De puppy-informatiedienst van de B.V.C.T. heeft als taak de kandidaat-kopers te informeren over geboortes
en eventueel over komende nesten bij de erkende fokkers van de B.V.C.T.

2.

Verantwoordelijkheden van de puppy-informatiedienst
De puppy-informatiedienst geeft alleen informatie zoals gesteld in punt 1 hierboven, maar treedt niet op
als bemiddelaar tussen fokker en kandidaat kopers en is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van
eventueel gemaakte afspraken tussen deze laatsten.

3.

Komen in aanmerking voor puppy-informatie
1.1 De fokkers, met of zonder kennelnaam, die lid zijn van de B.V.C.T. en voldaan hebben aan de
betaling van hun lidmaatschap voor het volledige jaar waarin het nest wordt gefokt.

4.

1.2

Het nest moet gefokt zijn volgens de reglementen en richtlijnen van de K.M.S.H en het huishoudelijk
reglement Fokkerij van de B.V.C.T.

1.3

Alle puppy’s van het nest moeten op de leeftijd van 7 weken getest worden op PSS (levershunt)
volgens de regels van de B.V.C.T. (zie reglement levershunt)

1.4

De ouderdieren moeten voldoen aan het punt 5 van het huishoudelijk reglement Fokkerij van de
B.V.C.T.

Aanmelden van een nest
4.1 Onmiddellijk na de geboorte de puppy-informatiedienst op de hoogte brengen per mail, post of
telefoon met vermelding van
- geboortedatum
- aantal reutjes
- aantal teefjes
- kleur
- naam ouderdieren, met stamboomnummer
- gegevens van de fokker.
4.2

Onmiddellijk na de geboorte, doch ten laatste binnen de 14 dagen.
Bovenstaande gegevens moeten tevens direct na het chippen van het nest met de chipnummers
naar de verantwoordelijke dienst voor de levershunttesten van de B.V.C.T. opgestuurd worden per
brief of per e-mail (zie Huishoudelijk reglement Levershunttesten).

5.

Opvolging
De fokker moet op regelmatige tijdstippen de puppy-informatiedienst op de hoogte houden van het aantal
puppy’s die nog ter bemiddeling moeten blijven. Indien het volledige nest gereserveerd is, gelieve dit aan
te geven bij de verantwoordelijke.

6.

Huidige verantwoordelijke voor de puppy-informatie dienst
Mevr. Kati Kiss - Herent 221, 3910 Neerpelt
Tel: 011/64.90.91 - e-mail: kati.kiss@telenet.be

7.

Slot-en overgangsbepalingen
Dit reglement is van toepassing op alle nesten geboren vanaf 1 oktober 2013. Dit reglement is niet van
toepassing op reuen geboren voor 1 januari 2006 en op teven geboren voor 1 januari 2008.
Eventuele afwijkingen kunnen door het bestuur, in samenspraak met de fok-en gezondheidscommissie,
voor elk geval apart toegestaan worden. De uitspraak van het bestuur is onherroepelijk.
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