Fokvoorschriften bij verkoop via « Pupbemiddeling ».
Leden die gebruik wensen te maken van de K.B.T.C. « Pupbemiddeling » via de website
dienen zich aan de volgende voorschriften te houden :
1. Bij opgave is men verplicht een kwalificatie van zowel de vader als de moeder van het
nest mee te sturen. De vader en de moeder moeten op zijn minst de kwalificatie ZEER
GOED hebben behaald op een tentoonstelling, clubmatch of selectiedag. Het predicaat
moet zijn toegekend door een erkende Teckel keurmeester.
Zowel reu als teef moeten vrij zijn van PRA en CAT. Kopie van bewijs meesturen,
dit mag niet ouder zijn dan 2 jaar en dit tot en met de leeftijd van 6 jaar.
Minimum leeftijd waarop de pups mogen worden afgeven is: 8 weken.

2. De pups moeten bij afgifte ontwormd zijn en ingeënt tegen hondenziekte en parvo
(tenminste de voorlopige inentingen)
Het vaccinatiebewijs met duidelijke vermelding van naam van de hond, geboortedatum en
tatoeagenummer of chipnummer moet bij afgifte van de hond worden meegegeven.
3. De pups moeten in de goede conditie worden afgegeven, waaronder zeer speciaal verstaan
wordt: SCHONE OREN, OGEN, VACHT EN VRIJ VAN ONGEDIERTE. Het
meegeven van een duidelijke voedingslijst is aan te bevelen.
4. Al geconstateerde zware en/of diskwalificerende fouten, zoals KNIKSTAART, BOVEN
of ONDERVOORBIJTER, AFGEZETTE BORST, EEN OF GEEN TESTIKELS,
behoren de koper te worden meegedeeld. Voor honden met bovengenoemde
diskwalificerende fouten mag de volle prijs niet worden berekend.
Wat betreft de beharing: Omdat de beharing met acht weken niet altijd te controleren is,
kan men hiervoor schriftelijke afspraken maken met de koper. Dit geldt ook voor alle niet
zichtbare gebreken. Men kan dan achteraf al of niet restitutie geven.

5. De stamboom uitgegeven door de KMSH moet gratis bij de hond geleverd worden.
6. De teven mogen niet gedekt worden voor 15 maanden. De reuen mogen niet dekken voor
ze 12 maanden oud zijn. Honden die in artikel 4 genoemde diskwalificerende fouten
vertonen, mogen niet voor de fok gebruikt worden. Zowel de reuen als de teven die de
leeftijd van 10 jaar overschreden hebben zijn niet meer tot de fok toegelaten.
7. Voor de nieuwe leden geldt dat deze bemiddeling pas ingaat, wanneer deze tenminste 18
maanden lid is van de club.
8. Men is verplicht de Pupbemiddeling op de hoogte te houden van het aantal pups dat
verkocht is (reutjes of teefjes). Indien er niet aan deze verplichtingen word voldaan, word
het dossier na 3 maanden gesloten, dit om te voorkomen dat een eventuele koper
tevergeefs naar het opgegeven adres gaat. Men stuurt zo vlug mogelijk een bericht als alle
pups geplaatst zijn.

9. Als aan één of meer bovenstaande fokvoorwaarden niet wordt voldaan, kan geen beroep
worden gedaan op de K.B.T.C.- pupsverkoopbemiddeling en worden alle gegevens van de
website van de teckelclub verwijderd.
Indien blijkt dat bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft het bestuur de
bevoegdheid de aanvrager uit te sluiten van bemiddeling voor bepaalde of onbepaalde tijd
en al zijn gegevens te verwijderen van de website van de club.

10. De documenten voor de aanvraag van de pupbemiddeling kunnen gedownload worden
van de website van de teckelclub: www.teckelclub.be , of kunnen schriftelijk of
telefonisch worden aangevraagd bij :
Mevr.Heidi Droogmans Kerkeveld 7 B-3550 Heusden-Zolder
GSM Nr : 0487 790087
E-mail: voorzitter@teckelclub.be
11. De betaling kan gebeuren door jaarlijks 25 € te betalen waarvoor inbegrepen:
o Plaatsen van de banner + gegevens van de kennel met link naar de
desbetreffende website van de fokker bij “Fokkers”
o Pupbemiddeling via de website bij “Pupbemiddeling”
OF
4 € per pup met plaatsing op de website bij “pupbemiddeling”

Gelezen en goedgekeurd
Naam en handtekening

