REGLEMENT PUPINFORMATIE
Het Reglement Pupinformatie stelt regels vast voor fokkers die deelnemen aan de Pupinformatie. De
Pupinformatie geeft bekendheid aan naam, dekkingen en nesten van deze fokkers door vermelding in
de Border Burgerlijke Stand, een vaste rubriek van het NBTC-clubblad, in de Pupinformatielijst, een
lijst verstrekt aan mensen die een Border Terriër zoeken en in de rubrieken ‘Pupinformatie” en
“Fokkers” op de website van de NBTC..
Art. 1 Bij een nieuwe aanvraag dient de fokker:
a. zichzelf eenmalig op te geven aan de Pupinformatie door middel van het
Aanvraagformulier Pupinformatie
b. bezoek van een afgevaardigde van het bestuur te aanvaarden
c. minimaal 1 jaar lid te zijn van de NBTC.
Art. 2 Lidmaatschap van de Pupinformatie.
a. Fokkers, die een kennelnaam delen (zgn. mederechthebbenden), dienen allen lid te zijn
van de Pupinformatie.
b. Van alle nesten, die zich op een pupinformatie-adres bevinden, dienen de fokkers lid te
zijn van de Pupinformatie.
Art. 3 De fokker verklaart:
a. Uitsluitend te fokken met teven die tenminste 1 x U en 2 x ZG hebben gehaald op
Nederlandse CAC-tentoonstellingen, Nederlandse en buitenlandse CACIBtentoonstellingen, of NBTC-clubmatches; dit geldt voor alle fokteven van de fokker.
b. Uitsluitend te zullen fokken conform de regels van de Gedragscode, zoals vastgesteld in
de Algemene Vergadering van 13 april 2008.
c. Zich te houden aan het gestelde in het Reglement Pupinformatie.
d. De fokker te zijn van het nest dat hij/zij te koop aanbiedt.
Art. 4 De fokker is verplicht te melden aan de Pupinformatie:
a. elke dekking van elke teef in zijn of haar bezit, binnen drie weken na de dekdatum, door
middel van het volledig ingevulde Aanmeldingsformulier 1 Dekking,
b. elke geboorte van een nest, binnen 10 dagen na de geboortedatum, door middel van het
volledig ingevulde Aanmeldingsformulier 2 Geboorte.
Art. 5 De Pupinformatie vermeldt in het NBTC Clubblad, toegezonden aan alle NBTC-clubleden:
a. in elk nummer, in de rubriek Border Burgerlijke Stand, de door de PI fokkers gemelde
dekkingen en geboortes.
Art. 6 Vermelding van de dekkingen en geboortes.
a.
De Pupinformatie vermeldt op de Pupinformatielijst en in de rubriek Pupinformatie op de
website welke fokkers een gedekte teef hebben en/of welke fokkers pups beschikbaar
hebben.
b.
Deze gegevens worden in de Pupinformatielijst en in de rubriek Pupinformatie op de
website opgenomen na ontvangst van respectievelijk de Aanmeldingsformulieren 1 en 2.
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d.
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De vermeldingen in de Pupinformatielijst en de rubriek Pupinformatie op de website
worden 10 weken na de geboorte van het nest uit de lijsten verwijderd.
De fokker kan verzoeken dit eerder of later te doen. Verlenging vindt steeds met een
periode van 4 weken plaats.
In het deel ‘Fokkers’ van de Pupinformatielijst worden de NAW-gegevens van fokkers,
die aangesloten zijn bij de Pupinformatie permanent of voor een kortere periode
opgenomen. De fokker kan op het Aanvraagformulier Pupinformatie aangeven van welke
mogelijkheid hij/zij gebruik wil maken.
In de rubriek fokkers op de website kunnen, op verzoek, gedurende het gehele jaar, de
namen van bij de pupinformatie aangesloten fokkers worden vermeld.
In aanvulling op deze eenvoudige naamsvermelding kunnen, eveneens op verzoek,
uitgebreidere NAW-gegevens of een banner bij deze eenvoudige naamvermelding
opgenomen.

Art. 7 Betaling.
a. De betalingen van fokkers voor deelname aan de Pupinformatie wordt geregeld door
middel van acceptgiro’s. eens per kwartaal toegezonden door de penningmeester.
b. Fokkers betalen 5,00 euro per pup.
c. De betalingen zijn gebaseerd op het ingeschreven staan bij de Pupinformatie van de fokker
en het feitelijke aantal pups en niet op de keuze van de fokker m.b.t. het wel/niet
vermelden van een nest in de Pupinformatielijsten.
Art. 8 Naleving van de Reglementen.
a. Aanmeldingen worden gecontroleerd o.a. d.m.v. de kwartaal gegevens van de Raad van
Beheer.
b. In alle gevallen van overtredingen van het Reglement Pupinformatie en de Gedragscode
beslist het bestuur over mogelijke sancties. Het niet naleven van de Reglementen kan o.a.
uitsluiting van de Pupinformatie tot gevolg hebben.
Art. 9 Verantwoordelijkheid.
a. De koop en verkoop van pups geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de NBTC. De
NBTC kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en/of problemen
van welke aard ook.
Art. 10 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Bij dit Reglement horen het Aanvraagformulier en het Aanmeldingsformulieren 1 en 2 van de
Pupinformatie en de Gedragscode van de NBTC.

Gewijzigd vastgesteld in de Algemene Vergadering van 13 april 2008.

