Pupinfo reglement van de Amerikaanse Cocker Spanielclub in Nederland
Ieder lid van de ACSN heeft in principe recht op plaatsing op de pup-infolijst, aan de plaatsing op
de pup-infolijst de navolgende voorwaarden verbonden.
De fokker moet tenminste 1 jaar lid zijn van de ACSN op het moment van de dekking.
2.De kosten voor opname op de pup-infolijst zijn €40,-- en dienen te worden overgemaakt naar de
bankrekening van de vereniging
3. In het geval dat het Verenigings Fokreglement en/of het pupinfo reglement niet
door de fokker wordt nageleefd krijgt de betrokkene bij het eerste voorval een met reden omklede
schriftelijke aanzegging van de uitsluiting voor een periode van 2 jaar en bij herhaling een
uitsluiting van pup-info voor de periode van 5 jaar. Tevens zal de kennelvermelding van de
geregistreerde fokker
op het publicatieoverzicht (clubblad en website) worden verwijderd gedurende de
periode van deze sanctie.
4a De honden dienen te worden onderzocht conform het VFR.
4b. Zowel eigenaar van reu en teef dienen schriftelijk te verklaren dat de desbetreffende
ouderdieren niet lijden aan of behandeld zijn voor epilepsie, huidproblemen of andere gebreken
i.c. tekortkomingen.
5 komt te vervallen.
6. Er vindt geen pup-info plaats indien meerdere nesten bij de fokker liggen welke niet alle voor
pupinfo in aanmerking komen.
7. Het aangemelde nest dient zich op het adres van de eigenaar i.c. fokker te bevinden.
8. De fokker dient de koper te wijzen op eventueel voorkomende onvolkomenheden
(gebitsfouten, niet erkende kleuren, indien een reu niet twee normaal volledig ingedaalde
teelballen heeft,etc.)
9. Eventueel kan nestcontrole plaatsvinden door een door het bestuur aangewezen persoon.
10. De fokker verplicht zich tot schriftelijke aan en afmelding van het betreffende nest op het adres
van de pup-info op origineel door de vereniging verstrekte formulieren. Bij aanmelding dienen alle
benodigde verklaringen te worden meegezonden. Afmelding dient binnen een periode van 10
dagen nadat de pups het nest hebben verlaten plaats te vinden.
11. Fokker of aspirant koper kunnen de ACSN c.q. het bestuur of degene die de pup-info verzorgt
op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor onenigheden van welke aard dan ook.
12. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet is een te nemen bestuursbesluit
dienaangaande bindend.
13. Dekaangifte binnen 30 dagen bij de pup info.
Hierbij moeten de volgende gegevens worden bijgevoegd van beide ouderdieren:
Stamboom,
Oograpport niet ouder dan 1 jaar,
HD onderzoek,
2 x tentoonstellingsuitslagen met minimale kwalificatie Zeer Goed.
Als advies een Patella Luxatie onderzoek.
Geboorte aangifte binnen 10 dagen na geboorte.
Aldus vastgesteld door de ALV 24 april 2013.

