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PUPINFORMATIEDIENST IJSLANDSE HONDEN CLUB 

REGLEMENT MET VOORWAARDEN 

• Het verstrekken van pupinformatie vindt plaats door een door het bestuur benoemd 
lid van de vereniging. Deze persoon is zelf geen fokker. 
 

• De pupinformatiedienst tracht aspirant-kopers en fokkers bij elkaar te brengen. 
 

• De verantwoordelijkheid voor het fokken van een nest ligt altijd bij de fokker. De 
IJHC draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de pups 
waarover informatie wordt verstrekt. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook 
geen rechten worden ontleend. 
 

• Alle nesten van leden van de IJHC dienen verplicht bij de pupinformatiedienst te 
worden aangemeld. 
 

• Fokkers die hulp wensen van de pupinformatiedienst en op hun website hebben 
vermeld dat er een nest wordt verwacht c.q. is geboren, dienen op hun website een 
link naar de IJHC te hebben geplaatst. 
 

• De fokker meldt een dekking binnen 14 dagen na de dekking aan de pup 
informatiedienst door middel van het IJHC online dekformulier.  
Tezamen met dit formulier dienen kopieën van ECVO oogonderzoeken (eenmalig incl. 
gonioscopie), HD-uitslagen, patella luxatie uitslagen en stambomen van beide ouders 
te worden meegestuurd aan de pup informatiedienst. 
 

• De geboorte wordt binnen 7 dagen na de geboorte gemeld door middel van het IJHC 
online geboorteformulier. 
 

• Het aan te kondigen of geboren nest krijgt een vermelding op de website van de 
IJHC met de mededeling dat geïnteresseerden contact kunnen opnemen met de pup 
informatiedienst of direct met de fokker. 
 

• Uitsluitend fokkers van reglementair gefokte nesten kunnen gebruik maken van de 
diensten van de pup informatiedienst. 
 

• Indien bij een fokker gelijktijdig meerdere nesten aanwezig zijn waarvan tenminste 
één nest niet in aanmerking komt voor pup info, wordt over alle aanwezige nesten 
geen info verstrekt aan aspirant-kopers. Wordt nadien geconstateerd dat er toch pup 
info is aangevraagd en verleend, dan wordt aan deze fokker over een periode van 2 
jaar geen hulp van de pup informatiedienst verleend. 
 

• Indien de fokker van het nest geen gebruik meer wenst te maken van de diensten 
van de pup informatiedienst dient dit zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven 
aan deze dienst. 
 

• Bij misbruik van de diensten van de pup informatiedienst zal de desbetreffende 
fokker voor een periode van 2 jaar van het gebruik van deze diensten worden 
gesloten. 
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