Nederlandse Yorkshire Terriër Club
Aanmeldingsformulier Pup-Informatie
Naam fokker : ...............................................................................................................
Adres

: ...............................................................................................................

Plaats-postcode: ..............................................................................................................
Telefoon

: .................................................................................................................

Gegevens Nest
Geboorte datum: ...........................................
Aantal pups

: Reuen..................................

Teven ...............................................

Naam moederhond: ......................................................................................................
Geboorte datum: ............................................

NHSB nr. .........................................

Naam vaderhond: ...........................................................................................................
Geboorte Datum: ...........................................

NHSB nr. .........................................

Is er eerder een nest met deze moederhond gefokt :
Zo ja, welke datum ...........................................................
Zo nee, dan kopie-stamboom meezenden

Zijn de Originelen (geen kopieën) v/d Patella Luxatie testuitslagen van de reu
en de teef al naar het secretariaat gestuurd? Zo niet, dan moet dit alsnog
gebeuren. Denk ook aan het meezenden van kopieën van de op tentoonstelling
behaalde verplichte kwalificaties!
Pupinformatie-kosten bedragen € 30,- per nest en de pupinformatie gaat in zodra het bedrag
op de Bankrekening van de penningmeester is bijgeschreven!

IBAN-nummer: NL97ABNA 043.70.57.534 t.n.v. penningmeester N.Y.T.C. te Leiden
Ondergetekende geeft aan bekend te zijn en akkoord te gaan met het Fok- en
Pupinformatie Reglement van de N.Y.T.C.
Dit formulier s.v.p. ondertekenen en opsturen naar de pupinformant:
H.J. Burgwal, Patrimoniumweg 10, 3941 BT Doorn.

Datum: ....................................

Handtekening: ..............................................

Vastgesteld en goedgekeurd op de ALV van 16 oktober 2011

Pupinformatie-reglement van de Nederlandse Yorkshire Terrier Club

1.

Fokker(eigenaar van de teef) moet ten minste 1 (één) jaar lid zijn van de N.Y.T.C.

2.

Bij de eerste dekking van de teef moet deze tenminste 16 (zestien) maanden oud zijn en de
teef is bij de eerste dekking nog geen 60 maanden oud.

3.

Tussen de geboortes van twee opeenvolgend nesten van dezelfde teef dient een termijn van
minstens twaalf maanden te zitten.

4.

Na het beëindigde zevende levensjaar (vanaf 8 jaar) mag de teef niet meer gedekt worden.

5.

Beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad
van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal twee maal de kwalificatie
Zeer Goed voor teven en twee maal Uitmuntend voor reuen te hebben behaald.

6.

Fokker moet binnen 3 weken (21 dagen) na de geboorte een kopie van het geboorteformulier
aan de pupinformant van de N.Y.T.C. zenden.

7.

Fokker moet gelijktijdig € 30,00 per nest aan de N.Y.T.C. overmaken als bijdrage in de
administratiekosten van de pupinformatie. Heeft of krijgt de aanvrager gelijktijdig meerdere
nesten, dan is hij verplicht dit te melden. Als hij maar voor één nest pupinformatie wil hebben,
dan moet hij toch voor alle op dat moment aanwezige nesten € 30,00 per nest, betalen.

8.

Alleen nesten die ingeschreven worden in het N.H.S.B. en gechipt/getatoeëerd worden in
Nederland komen voor informatie in aanmerking. Voor buitenlandse leden geldt dat ze zich
aan de regels van de kennelclub, in het land waarin zij gevestigd zijn (wonen), conformeren.

9.

Het is fokkers die op de pupinformatielijst staan niet toegestaan aspirant-kopers naar andere
fokkers te verwijzen. Deze mensen moeten naar de pupinformant verwezen worden.

10.

Fokkers moeten iedere 14 dagen de pupinformant melden welke pups nog te koop zijn. Ook
dient men te melden als een bepaald geslacht niet meer te koop is. Na verkoop van de laatste
pup dient men de pupinformant hierover direct in te lichten. Bij niet naleven van deze regel
gaat het nest meteen van de pupinformatielijst af.

11.

Fokkers moeten zorgdragen voor een correcte begeleiding van de kopers bij het opvoeden
van de hond en kopers hij problemen met raad en daad bijstaan.

12.

Teven en fokkers die uitgesloten worden van pupinformatie, blijven uitgesloten, ook als de
teven in andere handen overgaan. Gaat de nieuwe eigenaar met deze teef/teven fokken, valt
hij automatisch onder regel 12.

13.

Fokkers die meerdere teven hebben en voor één teef uitgesloten zijn voor pupinformatie, zijn
voor al hun teven uitgesloten van pupinformatie.

14.

De gebruikte ouderdieren moeten aan de gestelde eisen van het fokreglement voldoen.

15.

Het niet naleven van dit reglement kan de navolgende sancties tot gevolg hebben:
* waarschuwing, geen pupinformatie meer, schorsing of royement.

Vastgesteld en goedgekeurd op de ALV van 16 oktober 2011

