
 

 

DEK- EN GEBOORTEMELDING 

Binnen 7 dagen sturen naar:    
Maria Udink 

e-mail: h.udinkjr1@chello.nl 
(pupbemiddeling, dek- en geboortemeldingen ) 

 
Nestaangiften die niet of niet volledig zijn ingevuld of waarbij de gevraagde fotokopieën ontbreken 
worden geretourneerd en niet op de puppylijst verwerkt. 
Bijlagen voor de reu en voor de teef, fotokopieën van stamboom van de voor- en achterkant, HD en ED onderzoek, 
africhtingscertificaten en/of diploma’s en eventuele gedragstestcertificaten bijsluiten 
 
 
Naam Reu:…………………………………………………….. Naam Teef:…………………………………………………….. 
NHSB:………………………………………………………….. NHSB:………………………………………………………….. 
Chipnummer:………………………………………………….. Chipnummer:………………………………………………….. 
HD-onderzoek: ja/nee* Uitslag…………………………….... HD-onderzoek: ja/nee* Uitslag…………………………….... 
ED-onderzoek: ja/nee* Uitslag:……………………………… ED-onderzoek: ja/nee* Uitslag:……………………………… 
Gedragstest……………………….Uitslag…………………… Gedragstest……………………….Uitslag…………………… 
Overige beoordelingen:……………………………………… Overige beoordelingen:……………………………………… 
Eigenaar:………………………………………………………. Eigenaar:………………………………………………………. 
Adres:………………………………………………………….. Adres:………………………………………………………….. 
Postcode en woonplaats:…………………………………….. Postcode en woonplaats:…………………………………….. 
Telefoon:………………………………………………………. Telefoon:………………………………………………………. 
E-mailadres:…………………………………………………… E-mailadres:…………………………………………………… 
Keurrapport opgemaakt te:………………………………….. Keurrapport opgemaakt te:………………………………….. 
Bouvierkeurmeester:……………………………………….... Bouvierkeurmeester:……………………………………….... 
Kwalificatie:……………………………………………………. Kwalificatie:……………………………………………………. 
Keurrapport opgemaakt te:………………………………….. Keurrapport opgemaakt te:………………………………….. 
Bouvierkeurmeester:……………………………………….... Bouvierkeurmeester:……………………………………….... 
Kwalificatie:……………………………………………………. Kwalificatie:……………………………………………………. 

 
  
De dekking heeft plaatsgevonden op d.d …………………………….20….. 
 
Uit bovenstaande combinatie werden op d.d. ………………………..20….. , ..….. pups geboren, ……. reuen / ……. teven. 
De kleur is: zwart / donker gestroomd / licht gestroomd / blond* 
De teef had eerder een nest/nesten op ............................................................................................................ 
 
De fokker verklaart hierbij zich te zullen houden aan de voorwaarden voor plaatsing op de puppylijst zoals vastgesteld op de 
Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bouvier Club van 27 juni 2008. 
 
 
 
Handtekening: ………………………………………………………….. Datum: ………………………………………………20….. 
 
___________________________________________________________________ 
 
• De fokker verplicht zich bij eventuele geschillen met kopers betreffende aangeboren en/of erfelijke afwijkingen en aangeboren en/of erfelijke ziekten die bedreigend 
  zijn voor de gezondheid, welke door officieel daartoe bevoegde personen en/of instanties zijn vastgesteld ,zich als verantwoordelijke personen op te stellen. 
• De koper is verplicht, indien hij/zij de fokker aansprakelijk stelt met betrekking tot bovengenoemde punten, dit schriftelijk en onderbouwd met bewijsmateriaal aan de 
  fokker kenbaar te maken. 
• De fokker is bevoegd tot het laten verrichten van een nieuw onderzoek bij onzekerheid omtrent de ernst of de mate waarin de afwijking zich openbaart. Dit kan echter 
  alleen door daartoe eveneens bevoegde personen en/of instanties. Indien de fokker in het gelijk wordt gesteld, dan zijn de gemaakte kosten voor rekening van de koper. 
• Indien de kwaal/afwijking niet door officiële, daartoe bevoegde personen en/of instanties is vastgesteld, dan is de fokker niet verplicht tot het vergoeden van de 
  schade die door de koper is geleden. Dit is ook het geval indien de fokker niet schriftelijk in kennis is gesteld. 
• Indien de aangeboren en/of erfelijke ziekte of de aangeboren en/of erfelijke afwijking is vastgesteld door daartoe bevoegde personen en/of instanties, dient de fokker 
  de kosten die voortvloeien uit deze ziekte of afwijking te vergoeden. De vergoeding kan nimmer de aanschafprijs van de hond te boven gaan. 
• De vergoeding die de moet betalen mag echter, indien de koper daarmee akkoord gaat, ten tijde van de afhandeling van de schadeclaim, bestaan uit het 
  verstrekken van een pup van een betere kwaliteit, met dezelfde verkoopovereenkomst als hierboven is omschreven. 
• Gaat de koper daarmee akkoord dan verplicht hij zich de pup uit de vorige transactie aan de fokker af te staan, indien de fokker dit kenbaar maakt. De koper kan de 
  fokker nimmer verplichten de bedoelde pup terug te nemen. 
• Is de kwaal echter bekend bij de koper ten tijde van de overdracht van de pup en is daaromtrent een overeenkomst afgesloten, dan kan de koper zich in een later 
  stadium niet meer beroepen op deze kwaal of afwijking. 
• Het spreekt vanzelf dat deze afwijkende overeenkomst op de verkoopovereenkomst dient te worden vermeld met de omschrijving van de bedoelde kwaal of afwijking 
  en de eventuele tegenprestatie van de fokker. Speculatieve kwalen of afwijkingen kunnen hieronder niet worden begrepen. 
• Indien er een aanvullende garantiebepaling wordt bedongen of er gelden bijzondere verkoopvoorwaarden, dan zijn deze ondergeschikt aan deze algemene 
  verkoopovereenkomst van de N.B.C 
 
 
 De garantiebepalingen gesteld in de verkoopovereenkomst worden geacht te zijn beëindigd op de dag dat de betrokken bouvier de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt     
  of zoveel eerder dan de koper zijn hond heeft gebruikt voor de fokkerij. De rechten van de koper, voortvloeiende uit deze overeenkomst, zijn niet overdraagbaar. 
 

___________________________________________________________________ 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 


