Artikel 1: Algemene eisen
1. Alle aanmeldingen dienen gehouden te zijn aan de regelgeving benoemd in statuten,
huishoudelijk reglement, gedragsregels en vereniging fok reglement.
2. Pupinfo wordt als service verleend aan leden van de Nederlandse Collie Club. Met
de toetreding als lid hebben leden zich te houden aan de benoemde regelgeving
onder punt 1.
3. Indien niet-leden hun (verwachte) nestje willen laten vermelden, dienen zij zich aan
dezelfde regels te houden als benoemd onder punt 1. De bijdrage bedraagt € 20,per nest.
4. Indien bij controle blijkt dat men zich niet aan punt 2 heeft gehouden, dan ontvangt
men gedurende drie jaar geen Pupinfo.
5. De Nederlandse Collieclub ziet geen nut in het opleggen van een bepaalde dwang
om kwalificaties te behalen op basis van werk- of show resultaten, voor het
verkrijgen van Pupinfo.
6. De verantwoordelijkheid betreft het aanbieden van een nestje en alle daaruit
voortvloeiende resultaten liggen te allen tijde bij de fokker zelf.
Artikel 2: De koper
1. Aspirant-kopers die zich wenden tot de Pupinfo kunnen online bekijken welke basis
informatie beschikbaar is betreft ouders en pups.
2. Aspirant-kopers kunnen zich betreft overige vragen wenden tot iemand van de
commissie pupinfo of de fokker zelf.
3. Zodra de koper een pup heeft gekocht, dient hij dit te melden aan de Commissaris
Pupinfo.

3. Indien de fokker nog geen jaar lid is geldt de bijdrage van €20,- voor de aanmelding
per nest.
4. Zodra de fokker een pup heeft verkocht, meldt hij dit aan de Commissaris Pupinfo.
Artikel 4: De commissaris Pupinfo
1. Commissaris Pupinfo (CPI) stelt de puppylijst samen en rangschikt hierop de nesten
op volgorde van geboorte. Deze lijst is online op onze site te bekijken.
2. De puppylijst blijft, gerekend vanaf de geboortedatum van de pups 10 weken online
staan. Mochten nog niet alle pups verkocht zijn, dan laat de fokker dit weten aan de
CP
3. Via het clubblad wordt aan de leden verslag gedaan van het functioneren van de
Pupinfo.
4. Via een in het clubblad gepubliceerd jaarverslag legt de CPI verantwoording af aan
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Artikel 5: Overige bepalingen
1. Fokkers die pups verkopen kunnen voor de ledenwerving gebruik maken van
informatie die beschikbaar wordt gesteld en toegevoegd is aan het puppypakket.
2. Deze informatie is ook apart beschikbaar en te downloaden op de website voor
leden.

Artikel 3: De fokker
1. Een fokker vraagt Pupinfo aan door middel van het formulier “Aanmeldingsformulier
pups”.
2. Een fokker komt voor Pupinfo in aanmerking als hij op de geboortedatum van de
pups waarvoor de aanmelding geldt, minstens één jaar lid is van de Nederlandse
Collieclub.
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