Model-dekkingsovereenkomst
De ondergetekenden (A): ……………………………………………………………………………………………………….
adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
wonende te:

………………………………………………………………………………………………………………………..

eigenaar van de Weimaraner-teef: ..……………………………………………………………………………………….
geboortedatum: ………………….. korthaar/langhaar *)
tatoeage/chipnummer: ……………………………….

NHSB-nummer: ……………………………..

De ondergetekenden (B): ……………………………………………………………………………………………………….
adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
wonende te:

………………………………………………………………………………………………………………………..

eigenaar van de Weimaraner-reu: ...……………………………………………………………………………………….
geboortedatum: ………………….. korthaar/langhaar *)
tatoeage/chipnummer: ……………………………….

Stamboom-nummer: ……………………………..

in aanmerking nemende:
dat A met zijn teef een nest Weimaraners wil fokken en voor dat doel zijn onder A vermelde teef wil
laten dekken door de reu als vermeld onder B;
dat partijen deze overeenkomst onder nader te noemen bepalingen wensen te sluiten;
zijn overeengekomen als volgt:
1.

2.

3.

Teneinde de teef op het juiste tijdstip te laten dekken, is A verantwoordelijk voor het (laten)
vaststellen – bij voorkeur met behulp van een voor rekening van A uit te voeren bloedproef van dat tijdstip. B is gehouden zich gedurende de week, waarin het juiste tijdstip van de
dekking vermoedelijk zal liggen, beschikbaar te houden, om A en zijn teef te ontvangen en
deze door zijn reu te laten dekken. Gedurende deze periode van een week zal partij B, partij
A met zijn teef drie maal ontvangen teneinde deze teef door de reu van B te laten dekken.
Indien een van de of beide partijen constateren dat de dekking zelf niet mogelijk was c.q. niet
tot het beoogde resultaat zal kunnen leiden, gaan partijen wel/niet* akkoord met
bevruchting van de teef door middel van kunstmatige inseminatie. Indien partijen akkoord
zijn gegaan met kunstmatige inseminatie dient op grond van het thans geldende
fokreglement vooraf aan het bestuur van de vereniging De Weimarse Staande Hond
toestemming te worden gevraagd. Indien deze toestemming wordt verleend en bevruchting
van de teef door middel van kunstmatige inseminatie plaatsvindt, worden de met deze
ingreep verband houdende kosten door beide partvoor elk 50% gedragen.
Als betaling voor de dekking (dekgeld) kunnen partijen een keuze maken uit de volgende
mogelijkheden:
a. Betaling in geld:
voor de dekking als bedoeld onder 1 een bedrag van € ___,- te voldoen direct nadat
de reu bedoelde teef voor de eerste keer gedekt heeft;
voor elke levend geboren pup waarvoor bij de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland inschrijving in het stamboek wordt aangevraagd een bedrag van
€ ___,-

4.

5.

6.

b. Betaling in natura:
De fokker (A) wenst wel/niet* een pup uit het betreffende nest zelf te houden. Indien
de fokker (A) zelf een pup uit het betreffende nest zal houden en partij B een pup
wenst van hetzelfde geslacht , zal aan partij B de zogeheten 'tweede nestkeus' zijn
toegekend. Heeft de fokker (A) hiervoor aangegeven geen pup uit dit nest aan te
willen houden of wenst de fokker (A) een pup van een ander egslacht als de
gewenste pup door partij B, dan heeft partij B de eerste keuze van een pup uit het
nest. Indien van toepassing heeft de nestkeuze van de fokker (A) betrekking op een
reu/teef* uit het nest en de nestkeus van partij B heeft betrekking op een reu/teef*
uit het nest.
Indien partijen betaling van het dekgeld in natura, zoals omschreven onder 3b
overeengekomen zijn, zal niettemin een betaling in geld van € ___,- door partij A aan partij B
verschuldigd zijn, indien een van de beide hierna te beschrijven situaties zich voordoet:
a. partij B wenste een reu/teef* uit het nest, terwijl er echter geen pup van dat geslacht
(meer) beschikbaar is;
b. de pup waarvoor partij B in aanmerking komt voldoet — om welke reden dan ook — niet
aan de verwachtingen van B, reden waarom hij daarvan afziet. Partij B is gehouden om dit
partij A schriftelijk te laten weten, voordat de pup de leeftijd van zes weken heeft bereikt;
c. de uitgekozen pup overlijdt voor het afgesproken tijdstip van aflevering van de pup aan
partij B.
In de hiervoor beschreven situaties zal partij A het verschuldigde dekgeld aan partij B voldoen
binnen één week:
ad a: na de geboorte van de pups;
ad b: na ontvangst van de kennisgeving,
ad c: na het overlijden van de pup.
De eigenaar van de teef (A) staat er voor in dat de hiervoor genoemde teef voldoet aan alle
door de Vereniging “De Weimarse Staande Hond” voor pupinformatie vastgestelde fokeisen
(op het gebied van gezondheid, gedragen, exterieur en jachtaanleg), zoals die gelden op het
moment van de dekking. De eigenaar van de reu (B) staat er voor in dat de hiervoor
genoemde reu voldoet aan alle door de Vereniging “De Weimarse Staande Hond” voor
pupinformatie vastgestelde fokeisen (op het gebied van gezondheid, gedragen, exterieur en
jachtaanleg), zoals die gelden op het moment van de dekking. Partijen zullen aan elkaar de
daarop betrekking hebbende bewijsstukken ter hand stellen.
Partijen zijn over en weer gehouden om elkaar op de hoogte te stellen van al hetgeen van
belang kan worden geacht bij het fokken van Weimaraners uit de bovenstaande combinaties
van ouderdieren.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend :
Plaats: …………………………………………....

Datum: ………………………………………………

Handtekening
Eigenaar van de teef (A)

Handtekening
eigenaar van de (dek)reu (B)

……………………………………………………

……………………………………………………

*) doorhalen wat niet van toepassing is
Genoemde bedragen zijn indicatief en kunnen dus naar behoefte hoger of lager door partijen overeen
worden gekomen.

