Overeenkomst uitplaatsing bij gastouder
Ondergetekenden:
1.
Naam: H. Fokkens
Adres: Blauwmaad 50
Plaats: 8431 VA Oosterwolde
Land: Nederland
Tel:
0516-851173

hierna te noemen de fokker;
En
2.

Naam:
Adres:
Plaats:
Land:
Tel: ……………………………………….
hierna te noemen de gastouder,
in aanmerking nemende:
- dat fokker eigenaar is van de bullmastiff, hierna te noemen hond;
genaamd:
geboortedatum:
chipnummer:
stamboomnummer:
geslacht:
kleur:
geboren uit;
naam vader:
geboren:
stamboomnummer:
HD: ED: vrij
naam moeder:
geboren:
stamboomnummer:
HD: A en ED: vrij
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1. De hond is en blijft eigendom van fokker.
2. De hond verblijft bij gastouder.
3. De gastouder zorgt voor de hond in een stabiele en liefdevolle omgeving met een
correcte huisvesting, verzorging, voeding en opvoeding, welke geschikt is voor een
hond van het ras Bullmastiff. Gastouder heeft van fokker een informatieboekje
ontvangen en is bekend met de inhoud daarvan.
4. De kosten verbonden aan de dagelijkse verzorging van een huishond zijn voor
rekening van de gastouder. Hiermee wordt onder andere bedoelt de kosten van voer,
entingen, dierenarts kosten en ontwormen.
5. Kosten fok gerelateerd zijn voor rekening van fokker. Hiermee wordt onder andere
bedoelt de gezondheidsonderzoeken, waaronder de röntgenonderzoeken op HD en ED,
het aankeuren bij de rasvereniging etc.
6. De fokker kan de hond uitbrengen/laten uitbrengen op hondententoonstelling. Kosten
zijn voor rekening van fokker.
7. De hond wordt getraind ter voorbereiding van hondententoonstelling in de vorm van
ringtraining. De kosten hiervan zijn voor rekening van fokker.
8. De fokker is vrij de hond voor de fok in te zetten. De gastouder zal in alle redelijkheid
zoveel mogelijk meewerken aan de fokdoeleinden van de hond. Hiervoor ontvangt de
gastouder per betaalde dekking een vergoeding van 150 euro.
9. Is de hond om welke reden dan ook naar de mening van fokker niet fokgeschikt, dan
wordt de hond op naam van de gastouder overgezet. Vanaf dat moment is gastouder
eigenaar van de hond en vervalt de status gastouder.
10. Indien bij de hond voor de leeftijd van 18 maanden problemen aan heupen/ellebogen
openbaren en moet de hond ten gevolge hiervan daaraan geopereerd worden dan
worden de kosten evenredig (50%-50%) gedeeld door fokker en gastouder.
Vervolgens wordt de hond overgeschreven op naam van gastouder. Vanaf dat moment
is gastouder eigenaar van de hond en vervalt de status gastouder.
11. De fokker heeft het recht om de geplaatste hond te bezoeken.
12. Blijkt dat gastouder om welke reden dan ook niet (meer) geschikt te zijn voor het
houden en verzorgen van de hond dan kan deze per direct door de fokker worden
opgehaald.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op …………………...te Oosterwolde

……………………...……………..
H. Fokkens
Fokker

……………………………………………………
de heer/mevrouw…………………………………
Gastouder

