
ERECODE    HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Goedgekeurd door het bestuur op : 09 februari 2019 
Goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 09 februari 2019

Erecode van kracht vanaf datum : 09-02-2019

De erecode dient ondertekend te worden door alle leden en leden-fokkers.
Het lid of de fokker die deze erecode niet ondertekent kan geen lid blijven van de K.B.K.F.B

1. De fokker zal verplicht fokken onder een kennelnaam, die erkend is door de K.K.U.S.H. of door een
gelijkaardige buitenlandse maatschappij  aangesloten bij  de F.C.I...  De fokker zal  zich houden aan de
regels van de Erecode en het verkoopscontract van de K.B.K.F.B..

2. De fokker houdt zich aan de statuten en erecode van de K.B.K.F.B.

3. Bij de keuze van de aan elkaar te paren honden, tracht de fokker het ras te verbeteren, met aandacht
voor het onder controle houden, liever nog het elimineren van erfelijke gebreken.  Beide ouderdieren
dienen daarom over een goede gezondheid te beschikken en moeten voldoen aan de karaktereisen en het
gedrag zoals beschreven in de rasstandaard.

4. De teef zal niet gedekt worden vooraleer ze de volle leeftijd van 15 maanden bereikt heeft.

5. Een teef zal niet meer dan één maal per twaalf (12) maanden geboorte geven aan een nest.

6. Een teef zal niet meer gedekt mogen worden, nadat ze de leeftijd van zeven (7) jaar bereikt heeft.

7. Een teef zal aan niet meer dan drie (3) nesten geboorte geven.

8. De dekreu zal de volle leeftijd van twaalf (12) maanden bereikt hebben bij zijn eerste dekking.

9. De eigenaar van een dekreu zal zijn reu alleen ter dekking geven aan teven die voldoen aan de punten
3, 4, 5, 6, 7, en 13 van deze overeenkomst. Hij stelt een verklaring op van voornoemde punten en laat
deze verklaring door de eigenaar van de teef ondertekenen.

10. Afgifte van een pup mag pas plaatsvinden, nadat de pup de leeftijd van acht (8) weken heeft bereikt
en is ingeent, ontwormd en getatoeeerd of gechipt. Indien de pup naar het buitenland wordt verkocht
mag deze pas op de leeftijd van 15 weken vertrekken en dient deze volledig ingeënt en ontwormd te zijn.

11.a De fokker zal geen hond(en) verkopen aan een koper wanneer hij redelijker wijze kan weten dat de
hond(en) worden doorverkocht.

11.b De fokker zal geen hond(en) verkopen aan een koper wanneer hij redelijker wijze kan weten dat de 
hond(en) zullen gebruikt worden om te fokken in strijd met de erecode.

12.De fokker zal fokken met honden ( zowel reu als teef ) conform de eisen ter goedkeuring voor de fok 
van de Koninklijke Maatschappij St.Hubertus. Een door de KMSH erkend certificaat conformiteit aan de 
rasstandaard kan worden behaald op een rasspeciale ( clubmatch ) van de rasvereniging ( KBKFB ) of op 
een onder auspiciën van de F.C.I. of door Sint-Hubertus georganiseerde kampioenschap tentoonstelling of 
op een attestendag toegang LOSH fok alsmede op de jonge honden- en veteranendag.

13.a De fokker zal niet meewerken aan het kruisen met andere rassen, rasloze honden en honden zonder 
stamboom.



13.b De fokker zal niet meewerken aan het fokken met honden waarvan niet minstens 4 generaties van 
beide ouderdieren gekend zijn of die niet officieel in het LOSH of ander door het F.C.I. officieel erkend 
hondenstamboek geregistreerd zijn.

14.De fokker zal bij de verkoop van een pup een schriftelijk contract opstellen met daarin minimaal de 
punten, zoals vastgelegd door de K.B.K.F.B. in een modelcontract (minimum verkoopcontract K.B.K.B.). 
Het verkoopcontract wordt opgemaakt in twee (2) exemplaren, n voor de verkoper (fokker) en n voor 
de koper. Koper en verkoper dienen het contract te ondertekenen.Het is toegestaan om regels toe te 
voegen aan het contract indien deze niet in strijd zijn met het standaardcontract van de K.B.K.F.B., de 
erecode van de K.B.K.F.B. en de reglementen van de K.K.U.S.H.
15.De fokker verbindt zich ertoe deel te nemen aan (een) eventuele (verplichte) ‘gezondheidstest(s)’ 
waar van toepassing zoals gesteld en bepaald door de KMSH. In geval van een beschikbare zgn. 
‘aanbevolen test’ staat het de fokker vrij om hieraan wel of niet deel te nemen.

16.Sancties voor overtredingen

-bij de eerste overtreding zal de overtreder een officiele waarschuwing krijgen. -bij de tweede overtreding 
van deze punten zal  de overtreder  gedurende een vol  jaar,  vanaf  de geboorte  van de pups,  niet  in 
aanmerking  komen  voor  puppybemiddeling  en  vermelding  van  nesten  op  de  website  gedurende  de 
periode van één (1) jaar en dit voor alle nesten geboren in het eerste kalenderjaar na de overtreding. De 
overtreder wordt gedurende deze periode ook uitgesloten voor deelname aan evenementen georganiseerd 
door de K.B.K.F.B. -Bij een derde overtreding tegen voornoemde punten volgt een levenslange schorsing 
na stemming op de algemene ledenvergadering.

17. Alle sancties, en de aard van de overtreding, zullen gepubliceerd worden, zowel in het clubblad als op 
de website. De sancties tegen de vermeende overtreder treden pas in voege na dat de vermeende 
overtreder gehoord is door het bestuur.
18. Elk lid van de K.B.K.F.B dient zich te onthouden van samenwerking met door de club gesanctioneerde 
leden en leden-fokkers , en dit zolang de sancties gelden.

Ik ondergetekende verklaar volledig akkoord te gaan met bovenstaande punten.
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