INFORMATIE OVER HERPLAATSING
Het herplaatsen van een Newfoundlander betekent dat – door wat voor
omstandigheden dan ook – de hond op het huidige adres niet (goed) meer verzorgd
kan worden en daarom is een nieuw adres nodig waar wel die aandacht /
verzorging kan worden geboden.
De NNFC gaat als volgt te werk:
De “oude” eigenaar
De huidige eigenaar moet helaas zijn of haar hond herplaatsen. Vrij gebruikelijk is
het dat er eerst contact wordt opgenomen met de fokker. Vaak heeft deze een adres
waar de hond kan worden verzorgd. Zo niet, dan zal hij/zij doorverwijzen naar de
NNFC. Binnen de NNFC is een commissaris (meestal een bestuurslid) met de
Herplaatsing belast. Hij zal informeren naar het hoe en waarom van de herplaatsing
van de betreffende hond. Naast de Commissaris is er een groep van zeer betrokken
vrijwilligers die zich met de herplaatsing bezighoudt. Op verzoek van de Commissaris
zal een vrijwilliger contact opnemen met de “oude eigenaar” om samen met
hem/haar het vragenformulier Herplaatsing in te vullen. Hierin staan vragen over o.a.
gezinssamenstelling, woonsituatie, werksituatie, karakter, gedrag, gezondheid en
afstamming van de hond. Zo mogelijk dient er een kopie vaccinatieboekje en
gezondheidsverklaring van de dierenarts bijgevoegd te worden en, indien
aanwezig, de stamboom. De stamboom wordt bij het vragenformulier
Herplaatsing gevoegd. Het vaccinatieboekje blijft te allen tijde bij de hond.
De “nieuwe” eigenaar
Mensen die graag een herplaatshond willen gaan verzorgen, melden zich aan en
krijgen een formulier (aanvraag herplaatsing) toegestuurd of kunnen dit downloaden
van de website. Daarin staan soortgelijke vragen als in het formulier voor de “oude”
eigenaar. Zodra dit ingevulde formulier is teruggestuurd, wordt de aanvrager (indien
bestaand) op de wachtlijst gezet. Nadat een hond voor herplaatsing is aangemeld,
wordt gekeken bij welke “nieuwe” eigenaar hij het beste past. Indien er geen
geschikte eigenaar gevonden wordt, zal er een oproep geplaatst worden op de
website en op Facebook.
De Herplaatsing
Aan de hand van de ontvangen informatie wordt getracht de hond op een nieuw
adres te plaatsen. De “nieuwe” eigenaar wordt gemaild met daarin alle informatie
over de te herplaatsen hond. Bij interesse verneemt de “nieuwe” eigenaar van de
herplaatsfunctionaris dat de huidige eigenaar contact met hem/haar zal opnemen
voor het maken van een afspraak. Deze ontmoeten elkaar en als beiden het eens
zijn over het feit dat de hond kan worden geplaatst, gaat de hond naar het nieuwe
adres.
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De “oude” eigenaar tekent een zgn. “Afstandsverklaring” waarin hij/zij de hond
overdraagt aan de NNFC: deze verklaring dient in tweevoud te zijn. Eén exemplaar
wordt teruggestuurd te worden aan de Commissaris Herplaatsing.

De NNFC is op dat moment, namens de oude eigenaar, beheerder van de te
herplaatsen hond. De oude eigenaar blijft voor de hond aansprakelijk tot na het
ondertekenen van de eigendomsoverdracht (het herplaatsingscontract) door de
nieuwe eigenaar.
De NNFC zal zich ervan vergewissen, door middel van telefonisch contact of
huisbezoek (maximaal 3x), dat de hond op de goede plek zit. Mocht dit (toch) niet het
geval zijn – ondanks alle zorgvuldigheid – dan kan de hond teruggenomen worden
en wordt er vervolgens opnieuw naar een goed adres gezocht.
Als na verloop van tijd de NNFC ervan overtuigd is dat de hond goed op zijn plaats is,
wordt de nieuwe eigenaar het “Herplaatsingscontract” aangeboden, waarin hij/zij
verklaart de hond te zullen verzorgen zoals dat een goed dierenliefhebber betaamt.
Tijdens dit nazorgbezoek zal aan de nieuwe eigenaar, indien aanwezig, de
stamboom worden overhandigd.
Wat kost herplaatsing? (oude eigenaren)
De oude eigenaren betalen aan de NNFC een vastgesteld bedrag voor de kosten die
de NNFC maakt voor het herplaatsen van de hond. Dit wordt middels een éénmalige
machtiging van hun rekening geschreven pas op het moment dat het
herplaatsingscontract is getekend. Als de hond onmiddellijk dient te worden
opgevangen, in de zogenaamde noodopvang, zijn de kosten voor de oude eigenaar,
evenals eventueel voor medische of andere verzorging (uitvoerige vachtverzorging
door deskundige) noodzakelijk te maken onkosten. Uiteraard wordt dit vooraf met de
oude eigenaar besproken en vastgelegd.
Voor de NNFC staat het belang van de Hond voorop. Een nieuw (goed) adres is het
allerbelangrijkste. De hond wordt daarom niet “verkocht”. De NNFC is tenslotte geen
winkel voor tweedehands Newfoundlanders.
Indien het echter een jonge hond betreft (jonger dan 1 jaar), is het niet onredelijk een
kleine vergoeding te vragen aan de nieuwe eigenaar, omdat het dan een – weliswaar
grote – pup betreft.
Wat kost herplaatsing? (nieuwe eigenaar)
Omdat de kosten van het herplaatsen van Newfoundlanders echter steeds toenemen,
vraagt de NNFC wel een, door het bestuur jaarlijks vast te stellen bijdrage. Ook
dit bedrag zal middels een éénmalige machtiging pas van de rekening worden
afgeschreven als de hond is geplaatst .
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