Reglement Pupbemiddeling van de CockerSpanielClub
Doelstelling
Art. 1
1. De pupbemiddeling heeft tot doel aspirant-kopers te informeren over de
aangemelde pups die binnen de geldende bepalingen, vastgelegd in het
Verenigings Fokreglement (VFR) van de CockerSpanielClub zijn gefokt.
Art. 2
1.
De CockerSpanielClub geeft met behulp van de in dit reglement vastgelegde
regels, eisen en uitsluitende voorwaarden, een kader aan waarbinnen een
koper van een pup optimale condities heeft voor de aanschaf van een gezonde
en rastypische pup.
2.
Voor bemiddeling komen alleen pups in aanmerking die:
a. zijn gefokt door leden van de CockerSpanielClub die als (aspirant) lid
zijn toegelaten tot de rasvereniging, zoals omschreven in artikel 3 van
de Statuten van de CockerSpanielClub.
b. Zijn gefokt volgens de regels van het Verenigings
Fokreglement van de CockerSpanielClub waarvoor door de
Raad van Beheer op 16-09-2016 aan de CockerSpanielClub
goedkeuring is verleend.
Werkwijze van de Puppybemiddeling
Art. 3
1.
Als aan de eisen van dit reglement is voldaan, kan voor de betreffende pups
bemiddeling worden verleend.
2.
Bemiddeling van pups wordt uitgevoerd tot de pups de leeftijd van 12 weken
hebben bereikt. Als de fokker laat weten dat nog niet alle pups zijn geplaatst,
wordt de bemiddeling met twee weken verlengd. De fokker kan twee keer
gebruik maken van een verlenging. Zijn de pups, nadat ze 16 weken zijn
geworden, nog niet geplaatst dan kan in speciale gevallen op deze regel een
uitzondering worden gemaakt.
3.
De bemiddeling geschiedt door plaatsing van de gegevens op de website van de
CockerSpanielClub onder ‘pupbemiddeling’. Met vermelding van naam,
woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel website van de fokker
en het aantal te bemiddelen pups onderverdeeld naar geslacht en vachtkleur.
4.
Zodra de te bemiddelen pups zijn geplaatst, dient de fokker daarvan direct
melding te maken bij de functionaris pupbemiddeling.
5.
De nesten waarvoor bemiddeling wordt verleend, worden op
www.cockerspanielclub.nl gepubliceerd.
Eisen aan de ouderdieren
Zie VFR.
Exterieureisen
Zie VFR.
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Administratieve eisen
Art. 6
1.
Om voor pupbemiddeling in aanmerking te komen, dient de fokker een
volledig ingevuld en ondertekend dek- en geboortebericht aan het
bemiddelingsadres te doen toekomen
2.
Bij het dek- en geboortebericht dient een kopie teworden bijgesloten van:
a. de stamboom van beide ouderdieren en eigendomsbewijs;
b. de testen zoals vermeld in het VFR.
Verkoopprijs bemiddelde pups
Art. 7
1. Het bestuur van de CockerSpanielClub adviseert een minimum
verkoopprijs van € 1.000,= voor een pup.
De afgifte van de pups
Zie VFR.
Uitsluitende bepalingen
Art. 9
1.
Een fokker die blijkt oneigenlijk gebruik te hebben gemaakt van de
pupbemiddeling, of zich niet heeft gehouden aan het bepaalde in dit
pupbemiddelingsreglement, kan voor een nader te bepalen periode door
het bestuur van de CockerSpanielClub schriftelijk en gemotiveerd van
pupbemiddeling worden uitgesloten.
Aansprakelijkheid m.b.t. bemiddelde pups
Art. 10
1.
De fokker c.q. verkoper van een nest is en blijft, ongeacht het bepaalde in dit
reglement, aansprakelijk zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
2.
Cocker Spaniel Club aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid
ten aanzien van de door haar bemiddelde pups.
Slotbepalingen
Art. 11
1. Het Reglement Pupbemiddeling is door de Algemene Vergadering met
meerderheid van stemmen aangenomen en vastgesteld op zaterdag 19
november 2016.
2. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, alsmede bij verschil van inzicht
omtrent de uitleg en uitvoering daarvan, beslist het bestuur.
3. Voor ieder lid en aspirant-lid wordt een exemplaar van dit reglement digitaal
beschikbaar gesteld. Het pupreglement is ook beschikbaar via de website van
de CockerSpanielClub.
4. Het reglement kan aangehaald worden als pupreglement van de
CockerSpanielClub en vervangt als zodanig alle voorgaande versies.
Het bestuur van de CockerSpanielClub
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