Reglement “Voorwaarden voor het fokken met Mastiffs”
1.

Ieder lid van de Vereniging van Mastiffliefhebbers is gehouden de statuten en reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied, alsmede de statuten en reglementen van de vereniging na te leven.

2.

Ieder lid van de vereniging die gaat fokken, of daarbij betrokken is, dient zich te houden aan het Vereniging Fok Reglement, deze
Voorwaarden en de Erecode.

3.

Een fokker dient in het bezit te zijn van een, bij de Raad van Beheer geregistreerde, kennelnaam.

4.

Een fokker dient minimaal twee jaar ervaring met eigen Mastiffs te hebben.

5.

Men mag voor het fokken slechts teven en reuen gebruiken die zijn ingeschreven in een, door de F.C.I. erkend, stamboek.

6.

De eigenaar of houder van een reu zal zijn reu geen teven laten dekken die niet zijn ingeschreven in een, door de F.C.I. erkend,
stamboek.

7.

Het is verboden te fokken met teven die niet in het dagelijks bezit van de eigenaar zijn. Van dit verbod kan het bestuur van de
vereniging ontheffing verlenen.

8.

Geen enkele lid van de vereniging zal pups opkopen met de bedoeling deze door te verkopen.

9.

Een fokker zal verkochte Mastiffs terugnemen als zich na de verkoop problemen voordoen. Als dit terugnemen onmogelijk is, dan zal
hij zich alle moeite getroosten bij herplaatsing te bemiddelen.

10.

Als op één adres meerdere kennelnamen in gebruik zijn, dan kan een fokker alleen vermeld worden op de Fokkerslijst/Website van
de vereniging als alle voerders van een kennelnaam op dit adres aan de voorwaarden voldoen die aan het lidmaatschap van de
vereniging gesteld zijn. Alleen diegenen die geen Mastiffs fokken, hoeven niet aan Punt 4 van dit reglement te voldoen. Het aantal
pups op één adres dient wel beperkt te blijven tot gemiddeld over drie jaar niet meer dan 20 pups per jaar.

11.

Indien meerdere fokkers gebruik maken van dezelfde kennelnaam, dan kan één van deze fokkers alleen vermeld worden op de
fokkerslijst van de vereniging als alle fokkers, die deze kennelnaam voeren, aan de voorwaarden voldoen die aan het lidmaatschap
van de vereniging gesteld zijn. Hetzelfde geldt voor een fokkersverband.

12.

Het is een fokker niet toegestaan om, gemiddeld over drie jaar, meer dan 20 pups per jaar te fokken, ongeacht het ras waartoe deze
pups behoren.

13.

Een dekreu-eigenaar zal geen dekking toestaan aan fokkers die handelen in strijd met het V.F.R., deze Voorwaarden of
de Erecode.

14.

Een fokker en/of dekreu-eigenaar zal geen medewerking verlenen aan het inkruisen/gebruiken van honden die niet voldoen aan de
Rasstandaard of van honden die excessieve afwijkingen qua vachtkleur vertonen. Dit geldt o.a. voor meer wit dan een kleine
borstvlek en/of teenkootjes. De mate van afwijking is ter beoordeling aan het bestuur en dient voor gebruik van de hond aan het
bestuur te worden voorgelegd. (Zie ook artikel 16.)

15.

Een fokker dient de dekking van zijn teef binnen 21 dagen schriftelijk (per brief of email) te melden bij het secretariaat van de
vereniging. Kopieën van de stambomen van reu en teef, alsmede de gezondheidsuitslagen, dienen te worden bijgevoegd. Voor
melding van de geboorte van het nest geldt dezelfde termijn. Indien deze papieren niet binnen de gestelde termijn worden
ingestuurd, dan zal geen vermelding van dekking en geboorte op de website worden geplaatst.

16.

Het bestuur kan, in bijzondere gevallen, dispensatie verlenen voor artikelen van deze Voorwaarden. Deze dispensatie dient dan
vooraf schriftelijk door de fokker, met redenen omkleed, te worden aangevraagd. Elke dispensatie-aanvraag zal op de website en in
het clubblad worden gepubliceerd, ongeacht of de aanvraag wordt toe- of afgewezen. Datzelfde geldt voor de redenen die tot deze
toe- of afwijzing hebben geleid.
Slotartikel
Bij het niet-voldoen aan de “Voorwaarden voor het fokken met Mastiffs” is het bestuur van de Vereniging van Mastiffliefhebbers
gerechtigd de betreffende fokker of dekreu-eigenaar ter verantwoording te roepen en eventueel sancties op te leggen. Beroep tegen
dergelijke beslissingen en uitspraken van het bestuur is mogelijk bij de A.L.V.

Erecode voor Fokkers & Dekreu-eigenaren
1.

De fokker en de dekreu-eigenaar zullen, met als leidraad de Rasstandaard, bij iedere dekking op de eerste plaats rasverbetering
nastreven. Zij zullen trachten erfelijke problemen te voorkomen.

2.

De fokker zal de dekreu-eigenaar de gelegenheid geven tot het maken van een planning. Op de eerste dag van de loopsheid dient de
eigenaar van de teef dit aan de dekreu-eigenaar te melden.

3.

De dekreu-eigenaar zal de fokker gelegenheid geven tot het maken van een planning. De dekreu-eigenaar zal, na de eerste melding
van de loopsheid van de betrokken teef, onmiddellijk contact opnemen met andere gegadigden voor het gebruik van zijn reu in die
periode, teneinde een nadere planning te maken.

4.

Als de fokker het door omstandigheden nodig acht dat de inseminatie kunstmatig plaatsvindt (KI), dan moet hij dit onmiddellijk aan
de eigenaar/houder van de dekreu melden. Betaling van deze wijze van inseminatie dient in overleg te gebeuren. In principe is het in
dit geval de fokker die de kosten ervan draagt.

5.

Als de dekreu-eigenaar het door omstandigheden nodig acht dat de inseminatie kunstmatig plaatsvindt, dan dient hij dit zo vroeg
mogelijk aan de fokker te melden. Betaling van deze wijze van inseminatie dient in overleg te gebeuren. In principe is het in dit geval
de dekreu-eigenaar die de kosten draagt.

6.

Een fokker en/of dekreu-eigenaar zal bij voorkeur geen dekgeld bedingen dat afwijkt van de hiervoor binnen verenigingsverband
geldende regeling. Gaat het echter om een teef van een buitenlandse fokker, die voor de pups een hogere prijs dan in Nederland
gebruikelijk vraagt, dan mag een hoger dekgeld worden bedongen. In dat geval dient de verhouding tussen het dekgeld en de prijs
van een pup 2 : 3 te zijn, ongeacht het aantal geboren pups.

7.

De dekgeldregeling, zoals die binnen de Vereniging van Mastiffliefhebbers geldt is als volgt:
Bij de dekking zelf wordt een bedrag van € 250,00 als “spronggeld” betaald. Als uit deze dekking een nest voortkomt, dan zal als
dekgeld voor elke pup uit dat nest, die op de geboorte-aangifte vermeld wordt, een bedrag van € 250,00 betaald worden. Dit tot een
maximum van € 1.500,00; dit maximum wordt dus bereikt vanaf een nest van vijf pups.
Slotartikel
Bij het niet naleven van de “Erecode voor fokkers & dekreu-eigenaren” is het bestuur van de Vereniging van Mastiffliefhebbers
gerechtigd de betreffende fokker of dekreu-eigenaar ter verantwoording te roepen en eventueel sancties op te leggen. Beroep tegen
dergelijke beslissingen en uitspraken van het bestuur is mogelijk bij de A.L.V.

