FOKREGLEMENT BELGIAN CHIHUAHUACUB
VZW
1. De fokker fokt uitsluitend met door de KMSH/FCI
erkende stambomen. Verder zorgt de fokker ervoor
niet met de “merle kleur” of afstammelingen van
deze honden te fokken. Alle generaties op de
stamboom dienen vrij te zijn van deze kleur.
2. De fokker verbindt er zich toe geen nevenverkoop te
doen van puppy’s zonder stamboom en fokt ook niet
met honden die geen volledige stamboom hebben.
3. De fokker verbindt er zich toe de puppy’s de nodige
vaccinaties en ontwormingen te geven en dit
overeenkomstig het leeftijdsschema.
4. De stamboom wordt door de fokker aan de koper
meegegeven bij aankoop puppy of wordt later
bezorgd zonder enige meerkost.
5. De fokker zorgt voor goede hygiëne tijdens het
opgroeien van de puppy’s. Hij dient eveneens voor
een goede socialisatie te zorgen.
6. De fokker dient ervoor te zorgen dat zijn honden een
degelijke en uitgebalanceerde voeding krijgen en
doet ook de nodige medische testen en
onderzoeken, zoals vereist door de verschillende
gewesten.

7. Eventuele fouten en/of afwijkingen, die bekend of
zichtbaar zijn bij verkoop puppy moeten door de
fokker aan de koper vermeld worden. Dit moet
mede in de verkoopovereenkomst schriftelijk gemeld
te worden en ondertekend door de beide partijen.
8. De fokkers verbinden er zich toe dat nestcontroles,
in opdracht van het bestuur, worden toegelaten.
Deze controles kunnen onaangekondigd gebeuren.
9. Niet-naleving van deze regels houdt in dat de club
zich het recht voorbehoudt deze fokkers van de
puppylijst te verwijderen en eventuele
kennelpubliciteit niet meer te publiceren, zonder dat
hiervoor enige financiële compensatie kan gevraagd
worden
10. Kennelpubliciteit kan tegen betaling in ons tijdschrift
opgenomen worden. Alvorens deze publiciteit kan
verschijnen dient de fokker ons een fotokopie van
toekenning van zijn kennelnaam te bezorgen en
dienen alle mede-eigenaars van deze kennel ook lid
te zijn van onze club. Het fokreglement dient “Voor
akkoord” door alle mede-eigenaars ondertekend te
worden. Deze kennelpubliciteit, die betalend is,
dient eerst door het bestuur goedgekeurd te worden
en het lid/ de leden dienen minimaal reeds twee jaar
lid te zijn van onze club en vooropgesteld dat het
secretariaat nog geen gegronde klachten ontving.

Mondelingen klachten worden niet geaccepteerd.
Kennelpubliciteit van niet-leden wordt niet
aanvaard.
11. Voor opname van kennelnaam/gegevens op de
fokkerslijsten gelden dezelfde voorwaarden als
vermeld onder punt 10. Deze dienstverlening is
gratis. Voor 15 januari van het nieuwe jaar dient de
fokker schriftelijk zijn aanvraag tot hernieuwing
opname fokkerslijst te doen.
Het fokreglement dient “voor akkoord” door alle
mede-eigenaars ondertekend te worden.
12. Vanaf 1.1.2013 dient elke hond, die ingezet wordt
voor de fok een patella-luxatie onderzoek te
ondergaan. Uw dierenarts dient het formulier, dat
beschikbaar is op onze website, te vervolledigen en
te ondertekenen. Dit attest dient eveneens
voorgelegd te worden op onze selectiekeuring. Elke
fokker verbindt er zich toe uitsluitend met patellavrije honden te fokken.

