Reglement Aankeuring
Artikel 1
De aankeuring bestaat uit 4 onderdelen:
1)
Exterieur;
2)
Gezondheidsuitslagen;
3)
DNA-profiel;
4)
foto;
.
De keuring van exterieur geschiedt door keurmeesters die erkend zijn door de “Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” (RvB). De keuring op exterieur zal volgens de
rasstandaard geschieden.

Artikel 2
De inschrijving voor een aankeuring geschiedt schriftelijk. Bij de inschrijving dient u een
fotokopie van de stamboom, het registratiebewijs, de HD-uitslag, ED-uitslag welke is
beoordeeld door de Raad van Beheer, hart- en ooguitslag bij te voegen (indien HD-, ED-,
hart en ooguitslag al in uw bezit). Indien de hond op het moment van keuren nog niet alle
gewenste gezondheidsuitslagen heeft dan zal deze onder voorbehoud worden goedgekeurd.
De inschrijfgelden voor de aankeuring is voor leden €50,- en voor niet-leden €100,-.
Inschrijvers zijn verplicht, gelijktijdig met de inschrijving, het inschrijfgeld te voldoen. De
inschrijving sluit 4 weken voor de keuringsdatum.
Indien een hond teruggetrokken wordt, beslist het bestuur of er restitutie van het inschrijfgeld
verleend kan worden
Zowel leden als niet-leden kunnen inschrijven.
Per keuring zullen maximaal 10 honden worden toegelaten. Bij overschrijding van het
maximaal ingeschreven honden wordt de volgende selectie toegepast;
leden hebben voorrang op niet-leden;
.
Artikel 3
In het eerste clubblad van een nieuw kalenderjaar zal, onder voorbehoud, de planning van
de aankeuring worden gepubliceerd, te weten; data en locaties.

Artikel 4
Indien uw hond is goedgekeurd, zal er op de aankeuring een standfoto worden gemaakt. U
mag ook zelf een standfoto meenemen, waarbij de linkerzijde van de hond moet worden
gefotografeerd (standaard formaat 10 cm x 15 cm).
Artikel 5
Om deel te kunnen nemen aan de exterieurkeuring dient uw hond op de dag van de keuring
de minimale leeftijd van 18 maanden te hebben bereikt.
hebben bereikt. Bij deelname worden loopse honden altijd als laatste gekeurd en u wordt
verzocht dit voor aanvang van de keuring of per mail te melden aan het secretariaat.
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Artikel 6
De keuring begint officieel bij het begroeten van de keurmeester. De keurmeester bepaald
de gang van zaken tijdens de keuring. U wordt na de keuring direct op de hoogte gesteld van
de uitslag. Keurmeesters zijn bevoegd de volgende termen te gebruiken;
1
Goedgekeurd;
2
Afgekeurd;
Goedgekeurd; uw hond heeft het onderdeel met een voldoende afgelegd.
Afgekeurd; uw hond heeft het onderdeel niet met een voldoende afgelegd, u mag de hond
opnieuw voor een keuring aanmelden (zie artikel 2). Deze keuring hoeft niet door dezelfde
keurmeester te geschieden.
Artikel 7
In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.
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