HERPLAATSINGSREGLEMENT
Doelstelling
Mede gelet op artikel 2 van de statuten van SHV De Collieclub, bemiddelt de vereniging voor honden, van het ras Schotse Herdershond, waarvoor de
eigenaar om persoonlijke, medische en/of sociale gronden niet langer meer in staat is een goede en verantwoorde zorg aan het dier te geven. Zulks met
inachtneming van de navolgende reglementering.
1.	Honden van leden welke tenminste 1 jaar lid zijn worden gratis bemiddeld, mits zij de hond gratis aanbieden voor herplaatsing. Indien er een
bedrag gevraagd wordt voor de hond, geldt een vast bedrag aan herplaatsingskosten, zoals vermeld in het overzicht onderaan dit reglement
2.	Het herplaatsingstarief voor niet-leden en zij die niet tenminste 1 jaar lid zijn van SHV De Collieclub bedraagt minimaal € 20,- per aangeboden
hond. Verder gelden de tarieven zoals in het overzicht onderaan dit reglement vermeld zijn.
3.	De kosten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan en in geen geval zal restitutie mogelijk zijn. de wijze van betaling dient met de
herplaatsingscommisaris te worden overlegd.
4. Als derden de hond tijdelijk opvangen, mag er in overleg met de herplaatsingscommissaris een geringe onkostenvergoeding gevraagd worden.
5.	De te bemiddelen honden moeten over een goede algemene gezondheid beschikken. Tevens dienen zij ontwormd en ingeënt te zijn volgens het
schema van de dierenarts.
6. In alle gevallen moet een kopie van de stamboom worden overlegd.
7.	Honden waarvan geen kopie van de stamboom kan worden overlegd, worden door de herplaatsingscommissaris beoordeeld voor bemiddeling
(geen kruisingen). Foto toesturen voor plaatsing op de website is verplicht.
8.	Honden die in een asiel verblijven, worden niet bemiddeld, echter wel gedurende 1 maand vermeld op de website. De verantwoording blijft bij het
aangegeven dierenasiel. Ook gelden de door het asiel gehanteerde financiële verplichtingen.
9. De ter bemiddeling aangeboden honden mogen niet voor fokdoeleinden gebruikt worden.
10. De eigenaar van de te bemiddelen hond dient de medische status ( gegevens van de dierenarts) van de te bemiddelen hond bij te voegen.
11. Niet bemiddeld worden:
a. honden van buitenlandse niet-leden
b. kruisingen van collies, en
c. nader te bepalen uitzonderingsgevallen
12. Ingeval van besluitvorming tot herplaatsing door het bestuur, worden de kosten berekend als vermeld in lid 1 en 2 van dit reglement.
13.	Het is de herplaatsingscommissaris niet toegestaan meer dan 1 hond per gezin of persoon te herplaatsen binnen een tijdsbestek van 5 jaren
(Noodsituaties in overleg met het bestuur).
14.	Het is de herplaatsingscommissaris niet toegestaan honden te herplaatsen bij honden van een ander geslacht, zulks tenzij aangetoond kan
worden dat één der geslachten is gecastreerd of gesteriliseerd.
15.	De herplaatsingscommissaris beslist over de herplaatsing en is verantwoording betreffende zijn/haar beleid verschuldigd aan het bestuur.
Via het clubblad wordt aan de leden verslag gedaan van het functioneren van de herplaatsing.
16.	De aanvrager van herplaatsing dient onmiddellijk de herplaatsingscommissaris in kennis te stellen van het feit dat de hond, op welke wijze dan
ook, is herplaatst.
17. In alle overige en/of bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
OVERZICHT TARIEVEN
Lid

Leeftijd hond

Prijs die gerekend wordt voor de hond Herplaatsingstarief

Wel lid

Tot 3 jaar

Max € 175,-

Eur 25,-

Wel lid

Van 3 tot 5 jaar

Max € 100,

Eur 20,-

Wel lid

Vanaf 5 jaar

Max € 50,-

Eur 20,-

Wel lid

?

Geen prijs

Gratis

Geen lid

Tot 3 jaar

Max € 175,-

Eur 45,-

Geen lid

Van 3 tot 5 jaar

Max € 100,

Eur 40,-

Geen lid

Vanaf 5 jaar

Max € 50,-

Eur 30,-

Geen lid

?

Geen prijs

Eur 20,-

NB
Het verdient aanbeveling om honden die een bepaald gezondheidsprobleem hebben waarvoor geregeld diergeneeskundig onderzoek noodzakelijk
is (bijvoorbeeld heupdysplasie), gratis ter bemiddeling aan te bieden.
SHV De Collieclub kan geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen voor te bemiddelen honden.
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