Pup info reglement van de
Australian Shepherd Club Nederland (ASCN)
Concept Pup inforeglement 181101 ten behoeve van de ALV d.d. 30 november 2018
De vereniging Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) stelt in dit reglement regels met
betrekking tot de info die de vereniging op verzoek van een lid kan verlenen aan een nest of een pup
dat/die door dat lid is gefokt.

1. Lidmaatschapsvereiste
1.1. Slechts nesten van fokkers die ten tijde van de dekking tenminste 6 maanden lid zijn van
de ASCN en woonachtig in Nederland komen in aanmerking voor plaatsing op de website
van de ASCN.
2. Algemene voorwaarden voor pupinfo
2.1. Verenigingsfokreglement (VFR): Alleen een nest waarvan de ouderdieren voldoen aan de
voorwaarden gesteld in het VFR van de ASCN komen in aanmerking voor plaatsing op de
website van de ASCN.
2.2. Aanmelding nest: Het verzoek om plaatsing van pupinfo op de website van de ASCN
wordt gedaan via het formulier “fok aanvraag” dat via de website is te downloaden.
2.3. Maximum aantal nesten per kalenderjaar: Per fokker worden maximaal zes nesten per
kalenderjaar op de website van de ASCN geplaatst.
2.4. Meerdere nesten op hetzelfde moment: Indien een fokker twee of meer nesten
Australian Shepherds in dezelfde tijdsperiode heeft, dan dient voor alle nesten pupinfo te
worden gevraagd. In een dergelijke situatie is de fokker verplicht hiervan melding te
maken.
2.5. Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid: De verantwoordelijkheid voor het fokken van
een nest, ongeacht of de pups bij de ASCN worden aangemeld voor pupinfo, ligt altijd bij
de fokker. De mogelijkheid om pups te laten vermelden op de website van de ASCN moet
gezien worden als dienstverlening aan fokkers én potentiële pupkopers.
Bij de totstandkoming van een koopovereenkomst tussen fokker en pupkoper is de ASCN
geen partij.
De ASCN kan op geen enkele manier verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden
voor enig (verborgen) gebrek bij de pup.
De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper. De vereniging heeft daarin
geen andere taak dan een controlerende (gezondheidseisen), verwijzende (naar fokkers
met pups die voldoen aan de gestelde eisen) en een voorlichtende (erfelijke gebreken,
gebruik koopcontract, geschillenregeling, e.d.).
Ook de koopprijs van een pup is een zaak tussen pupkoper en fokker.
2.6. Verbod op gebruikmaking logo of naam ASCN: Het is niet toegestaan bij de verkoop van
pups of ter promotie van de fokkerij gebruik te maken van het logo of de naam van de
ASCN zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Het logo van de
ASCN is auteursrechtelijk beschermd.
2.7. Gegevens nakomelingen/verwanten/ouderdieren: De Fok Informatie Commissie (FIC)
kan informatie verstrekken aan derden teneinde hen te informeren over alle openbare en
bij de ASCN bekende gegevens, c.q. over aantoonbare (erfelijke) gebreken in de lijnen van
de ouderdieren/nakomelingen.
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3. Fokadvies
3.1. Indien de eigenaar van de teef c.q. de fokker (eigenaar op het moment van de geboorte
van de pups) advies wenst aangaande de door hem gewenste combinatie of mogelijke
partner voor zijn/haar teef dient de eigenaar/fokker ruim vóór de te verwachten
loopsheid het fokaanvraagformulier in te vullen op de website van de ASCN.
3.2. De ASCN toetst de ouderdieren aan het VFR
3.3. Indien een hond waarvoor voorlichting wordt gevraagd, dan wel de door de fokker
voorgestelde dekreu, niet aan de in het VFR gestelde voorwaarden voldoet, zal de FIC een
dekking ontraden.
3.4. De ASCN toetst de ouderdieren aan het VFR
3.5. De ASCN zal nimmer een dekreu adviseren. De fokker dient zelf aan te geven naar welke
reu zijn/haar voorkeur uit gaat. De FIC kan op verzoek eventuele aanvullende gegevens
verstrekken.
3.6. De FIC zal na het verkrijgen van alle voorgeschreven documenten binnen 3 weken
reageren op de fok aanvraag.
4. Publicatievoorwaarden
4.1. Als de fokker in aanmerking wil komen voor pupinfo dienen alle benodigde
gezondheidsuitslagen/gegevens van de beide ouderdieren met een geldigheid ten tijde
van de dekking aan de functionaris FIC te zijn overgelegd.
Tot maximaal 21 dagen na de dekking kan er bij de ASCN om pupinfo worden verzocht.
4.2. Het verzoek dient, vergezeld door een kopie van het dekaangifte formulier van de Raad
van Beheer, te worden aangeleverd bij de functionaris FIC.
4.3. Onvolledige aanvragen en door de FIC afgekeurde combinaties komen niet in aanmerking
voor pupinfo en zullen daarom niet worden vermeld op de website.
4.4. Nadat de fokaanvraag is goedgekeurd door de FIC worden de verwachte dekking en
geboorte binnen 10 dagen op de website van de ASCN geplaatst c.q. gewijzigd.
4.5. Indien er in een nest dat op de website is geplaatst geen pups meer beschikbaar zijn,
dient de functionaris FIC hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld en wordt het nest
verplaatst naar de pagina “in het verleden gefokt”.
4.6. Beschikbare pups worden tot de leeftijd van 16 weken op de website geplaatst.
4.7. Van het te verwachten nest worden op de website van de ASCN na verkregen
nadrukkelijke toestemming van de fokker de onderstaande gegevens vermeld:
• Naam fokker;
• Kennelnaam;
• URL website;
• E-mailadres fokker;
• Volledige namen ouderdieren;
• Geboortedatum ouderdieren;
• Kleur ouderdieren;
• Staartlengte ouderdieren;
• Verplichte gezondheidsuitslagen ouderdieren (HD, ED, ECVO, MDR1);
• Niet verplichte gezondheidsuitslagen ouderdieren (mits aangeleverd);
• Verwachte periode nest / Datum dekking / Geboorte datum pups;
• Aantal pups, aantal reutjes en aantal teefjes (na geboorte)
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5. Aanbevelingen
5.1. Koopcontract: De ASCN raadt elke fokker (ook niet-ASCN leden) dringend aan om gebruik
te maken van een koopcontract waarin de rechten en plichten van partijen (pupkoper en
fokker) op een evenwichtige wijze afgewogen en gewaarborgd zijn.
5.2. Jurisprudentie: Uit jurisprudentie is gebleken dat ook niet-ASCN leden er goed aan doen
om de voorwaarden gesteld in het VFR van de ASCN te hanteren bij het fokken van een
nest. Rechters baseren zich in hun oordeelsvorming in een rechtszaak waar een gebrek bij
een hond aan de orde is, veelal op het fokbeleid van de bestaande rasverenigingen.
6. Fokinformatie
6.1. De FIC geeft op verzoek fokinformatie aan haar leden over Australian Shepherds.
6.2. Slechts openbare gegevens worden door de FIC verstrekt.
6.3. Andere gegevens worden alleen dan verstrekt indien de eigenaar of de fokker van de
betreffende hond hiervoor nadrukkelijke toestemming heeft gegeven aan de FIC.

7. Aansprakelijkheid ASCN en derden
7.1. De ASCN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid naar aanleiding van de gegeven
voorlichting.
7.2. Voorlichting en aanbevelingen geven geen waarborgen of garanties ten aanzien van de
kwaliteit van de nakomelingen.
7.3. De verantwoordelijkheid voor het fokken van een nest ligt ten allen tijde bij de fokker.
7.4. De dekreu-eigenaar heeft een eigen verantwoordelijkheid: het optimaal informeren van
de eigenaar van de moederhond over de voor de fokkerij van belang zijnde gegevens
betreffende de reu, verwanten en (eventuele) nakomelingen.
8. Pupinformatie
8.1. Derden kunnen op de website van de ASCN pupinformatie over verwachte nesten,
gedekte teven of geboren pups bekijken.
8.2. De fokker meldt iedere verandering na de publicatie van het verwachten nest op de
website, zoals de dekdatum (voorzien van een bevestiging van de dekaangifte die is
verstrekt door de Raad van Beheer), de geboortedatum van de pups (inclusief foto van de
pups), de beschikbaarheid van de pups, altijd schriftelijk (of per e-mail) aan de FIC.
9. Verplichtingen fokker
9.1. De fokker dient voor elk nest waarvoor pupinfo is verkregen de jaarlijks door de Algemene
Leden Vergadering vastgestelde financiële afdracht per nest binnen twee weken na
facturering te voldoen aan de penningmeester van de vereniging. De fokker ontvangt
hiertoe acht weken na de geboorte van de pups een factuur van de vereniging.
9.2. De fokker draagt bij de verkoop/overdracht van de pup een Europees dierenpaspoort
over aan de nieuwe eigenaar waarin de entingen /titerbepalingen alsmede tenminste één
klinisch onderzoek zijn aangetekend door een dierenarts. Tevens vermeld de fokker de
data van het ontwormen van de pups alsmede het middel.
9.3. De fokker draagt via de Raad van Beheer zorg voor de registratie van de pup op naam van
de nieuwe eigenaar.
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9.4.

De fokker draagt zorg voor de levering van de stamboom van de pup aan de nieuwe
eigenaar.
9.5. De fokker draagt zorg voor een deugdelijke socialisatie en informeert de pupkoper over
het karakter van de aangekochte pup.
9.6. De fokker stelt de pupkoper een informatiemap ter beschikking waarin onder andere
wordt ingegaan op de kosten van het levensonderhoud van een hond.
9.7. De fokker registreert de pups op grond van het Besluit identificatie en registratie in een
door de overheid erkende database en meldt de hond na verkoop af. Daarna ziet de
fokker er op toe dat de nieuwe eigenaar de hond registreert.
9.8. De fokker onderzoekt de pups voor de verkoop van de pups middels het ECVOoogprotocool voor pups en deelt de uitslag van deze test met de pupkoper.
9.9. De fokker stelt een afschrift van de uitslag van de in art. 9.8 genoemde test ter
beschikking aan de FIC.
9.10. De fokker laat een inventarisatie van het nest toe door een afgevaardigde van de ASCN.
9.11. De fokker exporteert een pup niet eerder naar het buitenland dan nadat de pup op twaalf
weken leeftijd is ingeënt tegen Rabiës en de wachttijd van drie weken na die inenting is
verstreken.

10. Extra (sanctie)bevoegdheden van het bestuur van de ASCN
10.1. Door of namens het bestuur voert een afgevaardigde van de ASCN een inventarisatie van
een nest uit. Daarbij wordt tevens door de afgevaardigde melding gedaan over de
omstandigheden van de pups of de locatie waar de pups verblijven.
10.2. Indien naar de mening van de afgevaardigde de pups, de omstandigheden of locatie niet
voldoen aan de in dit reglement of het VFR gestelde regels, wordt de fokker per
ommegaande in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het door het bestuur
gestelde.
10.3. Hangende het traject van hoor en wederhoor zoals in het voorgaande lid omschreven, kan
het bestuur besluiten de pup info (tijdelijk) van de website te verwijderen.
10.4. Zodra de fokker inhoudelijk heeft gereageerd op het door de afgevaardigde gestelde,
dient het bestuur binnen 48 uur een besluit te nemen of de waarneming van de
afgevaardigde gegrond was. Tevens kan besloten worden een andere afgevaardigde ter
plaatse te laten gaan. Het bestuur kan besluiten de dienstverlening (blijvend) op te
schorten.
10.5. Het bestuur kan tevens klachten/signalen van derden over fokkende leden onderzoeken,
hierbij geldt dezelfde procedure als gesteld vanaf 10.3.
10.6. Het bestuur kan de fokker ongevraagd adviseren over de omstandigheden, locatie en/of
socialisatie van de pups.
Bestuur ASCN
1 november 2018
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