NEDERLANDSE VERENIGING
JACK RUSSELL TERRIER
REGISTRATIE / DEKINFO
Truus Kienhuis, secretaris
Olde Mensink 26
7678 CJ Geesteren
Tel: 0546-868126
Email: info@nvjrt.nl
Website: www.nvjrt.nl

DEK AANGIFTE
Naam

: ………………………………………….. Voorletters

: …………………..

Adres

: ………………………………………….. Postcode

:!

Woonplaats : ………………………………………….. Tel.No.
: …………………..
Kennel
: ............................................................
E- mail
: ............................................................ Website :…………………………

DEKVERKLARING
Dekkingsdatum
Reu

:!

: ………………………………………….. VR/NHSB

: ...........................

Tat./Chip No. : ………………………………………….. Geb. Datum : !
Kwalificatie : …………… WHC : …………………… Beharing
Eigenaar

: …………………..

: …………………………………………. Woonplaats : …………………..

Handtekening Eigenaar Reu*: !

DEKVERKLARING
Teef

: …………………………………………. VR/NHSB

: …………………..

Tat./Chip No. : …………………………………………. Geb. Datum : !
Kwalificatie : …………… WHC : …………………... Beharing

: …………………..

Handtekening Eigenaar Teef*: !
DEK-INFO GEWENST: JA / NEE

*Ondergetekenden verklaren dat vermelde gegevens naar waarheid zijn ingevuld
Onderstaande ruimte niet invullen
DATUM IN
DATUM BETAALD

DEK-INFO

1. ALGEMENE REGELS voor dek aangifte/dekinfo:
a. De leden van de NVJRT zijn verplicht het dekaangifte formulier binnen 3 weken na
de dekking in te vullen en te versturen naar registratie/ dekinfo, p/a Truus Kienhuis,
Olde Mensink 26, 7678 CJ, Geesteren, ook als u geen dek-info wenst.
b. Voor de aangifte dient u dit dek aangifte formulier van de NVJRT te gebruiken. Het
dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Het formulier kunt u downloaden
van onze website www.nvjrt.nl of aanvragen bij het secretariaat.
c. Clubfokkers, die het “Convenant Clubfokker” van de NVJRT hebben
ondertekend, en geregistreerd staan als “Clubfokker” , zijn verplicht binnen 3 weken
na de dekking deze dekaangifte te sturen naar het secretariaat. Clubfokkers die
geen dekinfo wensen kunnen ook volstaan door een kopie van de dekaangifte van
de Raad van Beheer te sturen naar het secretariaat.
d. Dekinfo: De kosten voor pupinfo zijn € 35,00 per nest inclusief dekinfo, (geen
restitutie bij leeg blijven van de teef of levenloos geboren pups),dit dient men
gelijktijdig met het versturen van het dekaangifte formulier, over te maken op ING
bank rekening: IBAN: NL51INGB0004879851 t.n.v. NVJRT te Arnhem, onder
vermelding van ‘dekinfo’. Publicatie na betaling en ontvangst van kopie stamboom
en registratiebewijs, Patella Luxatie uitslag formulier*), het ECVO oogonderzoek
uitslagformulier*) en twee show uitslagen minimaal Zeer Goed, of goedkeuring bij
een fokgeschiktheidsaankeuring van de NVJRT. Mocht u deze kopieën al gestuurd
hebben naar het secretariaat, dan is het niet nodig dit nogmaals te doen, m.u.v. van
ECVO oogonderzoek uitslag, deze is maar 12 maanden geldig.
*) Lijst met oog- en PL specialisten kunt u vinden op onze website www.nvjrt.nl onder
“voor fokkers” of op de site van de Raad van Beheer www.houdenvanhonden.nl
onder “Fokken en gezondheidsonderzoeken”.
e. Uitslag oogonderzoek mag niet ouder zijn dan 12 maanden op de dag van de
dekking!
2. De voorwaarden voor dekinfo zijn:
a. Het te verwachten nest moet voldoen aan het Verenigingsfokreglement
(VRF), versie 01-01-2018. Deze kunt op onze website vinden.
b. Voor dek-aangiftes waarvoor dek/pup-info wordt aangevraagd moet voor
alle dek-aangiftes in dezelfde periode, ook betaald worden ook al wenst men
daar geen dek/pup-info voor.

c. Bij dek-aangiftes in dezelfde periode, waarbij het ene nest wel voldoet en
het andere niet voldoet aan het VFR, wordt geen dek/pup-info gegeven.
Ingang VFR: 1 januari 2018, versie VFR 01-01-2018
Ingang b. & c.: 1 juli 2018

