Reglement Pupinformatie
Artikel 1
De pupinformatie is een gratis en louter informatieve dienst van de Belgische Klub voor Zwitserse Sennenhonden.
Artikel 2
Alle leden-fokkers die minimaal 1 jaar ononderbroken lid zijn van B.K.Z.S. en de “fokkers-Erecode” ondertekend hebben
kunnen op deze dienst beroep doen.
Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor pupinformatie moeten de ouderdieren voldoen aan het fokreglement.
Artikel 4
De fokker geeft al zijn nesten door aan de pupinformatie via het daartoe bestemde formulier ‘dek- en geboorteaangifte’. Dit
formulier dient samen met de volgende documenten verstuurd te worden naar de pupinformatie:
* Kopie van HD, ED en eventueel OCD resultaat
* Eventueel kopie van resultaat oogonderzoek
* Kopie van de nodige tentoonstellingsuitslagen
* Kopie van de behaalde selectie en/of Test Sociaal Gedrag en foktoelating
Tevens deelt de fokker wekelijks mee hoeveel reuen en teven er nog beschikbaar zijn.
Artikel 5
Indien er andere nesten van Sennenhonden aanwezig zijn, waarvan er één niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal het
nest niet vermeld worden.
Indien er binnen hetzelfde gezin (partners, kinderen, ouders; ongeacht hun domicilie) gefokt wordt met Sennenhonden, dan
dienen deze eveneens de erecode ondertekend te hebben, zoniet vervalt het recht op pupinformatie voor de fokker.
Artikel 6
Stamboom, Dog ID en Europees paspoort worden op naam van de koper afgeleverd, zonder extra kosten
Artikel 7
De fokker wijst de koper op het bestaan van de B.K.Z.S. en vermeldt dat men via hem lid kan worden aan een gunsttarief
Artikel 8
De fokker kan gratis dek- en geboorteaangiften doorgeven voor vermelding in het klubblad en/of de website als hij aan alle
gestelde voorwaarden voldoet
Artikel 9
De fokker geeft een lijst van de nieuwe puppys (registratienummer + naam) door aan de pupinformatie voor statistische
doeleinden.
Artikel 10
De fokker verbindt zich ertoe om kopers die niet konden geholpen worden terug contact te laten opnemen met de
pupinformatie
Artikel 11
Herplaatsingen: alle leden kunnen beroep doen op de pupinformatie wanneer zij een nieuwe thuis zoeken voor hun
Sennenhond. Hiertoe geeft men aan de pupinformatie zoveel mogelijk informatie over de te herplaatsen hond (Geslacht,
Leeftijd, Stamboom, HD, ED,…) evenals de reden van herplaatsing. De herplaatsing gebeurt onder volledige
verantwoordelijkheid van de aanvrager, de pupinformatie heeft enkel een informatieve taak.
Artikel 12
Dit reglement kan gewijzigd worden met een gewone meerderheid van stemmen op de algemene ledenvergadering van de
B.K.Z.S. nadat het door de beheerraad of door de leden voorgedragen werd.
Huidig reglement werd goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van de B.K.Z.S. van 20 maart 2005.

