Belgische Vereniging van de Cairn Terrier (BVCT)
Aangesloten bij de K.K.U.S.H. nr. 1096

Reglement in verband met S.O.S.-Cairn

1. S.O.S.-Cairn is opgericht door de BVCT om voor alle Cairn Terriers met officiële stamboom, die
door eender welke omstandigheden niet meer door hun baasjes verzorgd kunnen worden, een
nieuwe thuis te vinden. Dit reglement is niet bedoeld voor Cairn Terriers zonder officiële
stamboom. Deze hondjes zonder stamboom wil de club wel onder de aandacht brengen via de
facebookpagina of via de website.
2. De coördinatie gebeurt door een bestuurslid van de BVCT of een aangeduide verantwoordelijke
voor de BVCT.
3. De verantwoordelijkheid voor een juiste plaatsing van een hond via S.O.S-Cairn, valt onder het
bestuur van de BVCT.
4. De taken van de verantwoordelijke van S.O.S-Cairn zijn:
a.
b.
c.

Zorgen voor een aangepaste opvang voor de adoptiehond;
Indien noodzakelijk, zorgen voor tijdelijke opvang in gastgezin;
Periodieke rapportage aan het bestuur op de bestuursvergaderingen.

5. Aanmelden voor plaatsing via S.O.S.-Cairn kan door het invullen van het formulier “Aanmelding
voor adoptie”.
6. Bij aanmelding van een hond ter adoptie wordt altijd indien mogelijk de desbetreffende fokker
van deze hond gecontacteerd om deze de mogelijkheid te geven om deze hond terug te nemen.
7. Indien een hond die ter adoptie aangeboden wordt direct uit zijn situatie gehaald moet worden,
kan voor een tijdelijke plaatsing bij een gastgezin gekozen worden. Kosten die gemaakt worden
voor de adoptiehond in de periode na afstand door de vorige eigenaar en voor de adoptie door de
nieuwe eigenaar vallen ten laste van de BVCT. Dit wil zeggen dat gastgezinnen voor de tijdelijke
opvang van een adoptiehond een vergoeding krijgen voor eventuele dierenartskosten en voeding.
Het bedrag wordt vooraf bepaald door het bestuur en wordt betaald van het S.O.S.-Cairn-fonds.
8. De BVCT is niet verantwoordelijk voor ziektes en gebreken die na de dag van adoptie bij het
adoptiehondje later zijn vastgesteld.
9. Indien gedrag of gezondheid van een aangeboden adoptiehondje in die mate tegenvalt en niet
behandelbaar blijkt te zijn, kan het bestuur van de BVCT beslissen om deze hond te laten
euthanaseren.
10. De oude eigenaar die zijn hond aanbiedt voor adoptie doet dit officieel door het ondertekenen van
“de verklaring van afstand”. Hierdoor is de terugkeer naar de vorige eigenaar onmogelijk
gemaakt (in het belang van de hond). Door het ondertekenen van de afstandsverklaring kan de
voormalige eigenaar op geen enkele wijze een vergoeding bedingen, in welke vorm dan ook.
11. Contact tussen nieuwe en vorige eigenaar is enkel mogelijk met toestemming van beide partijen.
Anders fungeert het bestuur/coördinator als bemiddelaar tussen beide partijen.
12. Na plaatsing van de Cairn Terrier bij de nieuwe eigenaar wordt door hem of haar een
overdrachtsverklaring ondertekend. Blijkt dat de Cairn Terrier uiteindelijk ondanks alle
voorzorgen niet in het gezin past, vindt herplaatsing via het noodfonds plaats. Indien deze
herplaatsing zich voordoet binnen de 14 dagen, wordt het bedrag door het bestuur van de BVCT
terugbetaald (zie punt 14).
13. Adoptie van een hond mag nooit met het oog op verdere verkoop van deze hond.
14. Bij adoptie wordt door de nieuwe eigenaar een bedrag, jaarlijks bepaald door het bestuur van de
BVCT, overgemaakt aan het fonds voor S.O.S.-Cairn.
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15. Alle klachten die betrekking hebben op S.O.S.-Cairn moeten schriftelijk ingediend worden aan het
bestuur van de BVCT en worden op de eerstvolgende bijeenkomst behandeld.
16. De BVCT en S.O.S.-Cairn zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade veroorzaakt
door een S.O.S.-Cairn adoptiehond gemaakt op zijn opvangadres of definitieve huisvesting.
17. Het jaarverslag van S.O.S.-Cairn wordt opgenomen in het jaarverslag van de BVCT en zal
jaarlijks gepubliceerd worden in ons clubblad, ‘Het Cairntje’.
18. Bij elke situatie die zich voordoet en niet valt binnen de richtlijnen van S.O.S.-Cairn, is de
beslissing van het bestuur van de BVCT bindend.

Bijlage :
1. Aanmelding voor adoptie
2. Afstandsverklaring
3. Overdrachtsverklaring
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