Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club
Nederland
Toller nestinformatie
De N.S.D.T.R.C.N. heeft tot doel
A. Het verantwoord en volgens de standaard fokken, werken en tentoonstellen van ons ras te
bevorderen alsmede fokkers en liefhebbers van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever nader
tot elkaar te brengen en geïnteresseerden in de fokkerij van dit ras in Nederland voor te
lichten.
B. Zorg te dragen voor en waar mogelijk c.q. noodzakelijk verbetering te brengen in dit ras zowel
in lichamelijk als geestelijk opzicht.
C. De liefhebberij in en het houden van, alsmede de fokkerij in kwalitatieve zin van raszuivere
honden van ons ras te bevorderen.
De N.S.D.T.R.C.N. verstrekt nestinformatie voor leden (fokkers) van de rasvereniging waarvan de
pups in het NHSB worden ingeschreven. Deze informatie wordt verstrekt via het informatie punt en via
de website www.tollertales.nl indien er een positieve (dek)beoordeling voor de combinatie is
afgegeven.
Alvorens een nest te verwekken dienen de voor de fok gebruikte ouderdieren te zijn ingeschreven in
het Nederlandse Hondenstamboek (N.H.S.B.) of in een door de FCI erkende buitenlandse
stamboomboekhouding.
Een dekbeoordeling dient minstens 2 (twee) maanden van te voren (doch minimaal 1 (één) maand)
van te voren aangevraagd te worden bij de fokaangelegenhedencommissie.
Voor het aanvragen van deze dekbeoordeling dient men gebruik te maken van het daartoe bestemde
dekbeoordelingsformulier van de N.S.D.T.R.C.N.. Informatie over het aanvragen van een
dekbeoordeling en het digital dekbeoordelingsformulier kunt u vinden op de website www.tollertales.nl
> fokkersinfo > dekaanvraag.
De fokaangelegenhedencommissie zal de beide ouderdieren, de combinatie én de achterliggende
lijnen bekijken en beoordelen.
Als aan alle gestelde criteria van het verenigingsfokreglement (VFR) wordt voldaan ontvangt de fokker
een schriftelijke beoordeling en zullen de gegevens van het (te verwachten) nest en de gegevens van
de fokker aan het Tollerinformatiepunt worden doorgegeven. Het verstrekken van informatie over de te
verwachten nesten vindt dus plaats na het afgeven van een positieve (dek)beoordeling.
De N.S.D.T.R.C.N. fungeert in deze uitsluitend als contactpersoon en aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de pups en voor afspraken die gemaakt zijn tussen fokker en pupkoper.
De fokker moet zorgen voor een optimale verzorging van de moederhond en de pups,
zodanig dat de pups in goede gezondheid worden overgedragen aan de koper.
De minimale leeftijd waarop de pups afgegeven kunnen worden is zeven weken en 3 dagen.
De fokker moet zorgen voor een goede socialisatie van de pups en een goede begeleiding
van de pupeigenaren.
De fokker is verplicht het EU-paspoort voor gezelschapsdieren, met daarin de entingen en
de gezondheidsverklaring, af te geven aan de nieuwe eigenaar. De fokker verplicht zich de
reglementen van het fokreglement na te leven en zijn pups met een koopovereenkomst te verkopen.
Iedere fokker dient zijn/haar verantwoordelijkheid te dragen voor de door hem/haar gefokte pups. Op
iedere verkochte Nova Scotia Duck Tolling Retriever is het Nederlandse recht van toepassing. Bij
twijfel confirmeren de aangesloten fokkers evenals het bestuur van de N.S.D.T.R.C.N. zich aan het
Tuchtcollege van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland. De uitspra(a)k(en) van
bovengenoemd orgaan zijn bindend.
Het Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle fokkers/reu-eigenaren/leden die lid zijn van de
rasvereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever.
Geboren nesten van leden (fokkers/reu-eigenaren) uit combinaties waarvan vooraf géén
dekbeoordeling is afgegeven worden achteraf gecontroleerd op het voldoen aan het
Verenigingsfokreglement op het moment dat de rasvereniging de periodieke nestgegevens van de
Raad van Beheer heeft ontvangen.

