ATTENTIE:
DIT MODEL IS SLECHTS EEN
HANDREIKING AAN DE FOKKER.
DE WATERHONDENCLUB NEDERLAND
AANVAARD GEEN ENKELE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVT.
GESCHILLEN TUSSEN EEN FOKKER EN
EEN DEKREU-EIGENAAR ALS VAN DIT
MODEL GEBRUIK IS GEMAAKT DOOR
PARTIJEN.

Model-dekovereenkomst
De ondergetekenden (A):
……………………………………………………………………………………………………….
adres
……………………………………………………………………………………………………………

wonende te:
…………………………………………………………………………………………………………
eigenaar van de (ras nader in te vullen) teef:
..…………………………………………………………………………………………………………
geboortedatum: …………………..
tatoeage/chipnummer: ………………………………. NHSB-nummer: …………………………..
De ondergetekenden (B):
……………………………………………………………………………………………………….
adres:
……………………………………………………………………………………………………………
wonende te:
……………………………………………………………………………………………………………
eigenaar van de (ras nader in te vullen)reu:
...……………………………………………………………………………………….
geboortedatum: …………………..
tatoeage/chipnummer: ………………………………. Stamboom-nummer:………………..
in aanmerking nemende:
dat A met zijn teef een nest (ras nader in te vullen) wil fokken en voor dat doel zijn onder A
vermelde teef wil laten dekken door de reu als vermeld onder B;
dat partijen deze overeenkomst onder nader te noemen bepalingen wensen te sluiten;
zijn overeengekomen als volgt:
1.

2.

Teneinde de teef op het juiste tijdstip te laten dekken, is A verantwoordelijk voor het
(laten) vaststellen – bij voorkeur met behulp van een voor rekening van A uit te
voeren bloedproef -van dat tijdstip. B is gehouden zich gedurende de week, waarin
het juiste tijdstip van de dekking vermoedelijk zal liggen, beschikbaar te houden, om
A en zijn teef te ontvangen en deze door zijn reu te laten dekken. Gedurende deze
periode van een week zal partij B, partij A met zijn teef twee/drie* maal ontvangen
teneinde deze teef door de reu van B te laten dekken.
Indien een van de of beide partijen constateren dat de dekking zelf niet mogelijk was
c.q. niet tot het beoogde resultaat zal kunnen leiden, gaan partijen wel/niet* akkoord
met bevruchting van de teef door middel van kunstmatige inseminatie. Indien partijen
akkoord zijn gegaan met kunstmatige inseminatie worden de met deze ingreep
verband houdende kosten door beide partvoor elk 50% gedragen.
Ten aanzien van sperma dat wordt opgestuurd uit het buitenland worden de volgende
aanvullende afspraken gemaakt:
(door partijen nader overeen te komen)

3.

4.a

4.b
5.

6.

Als betaling voor de dekking (dekgeld) kunnen partijen een keuze maken uit de
volgende mogelijkheden:
a. Betaling in geld:
voor de dekking als bedoeld onder 1 een bedrag van € ___,- te voldoen direct
nadat de reu bedoelde teef voor de eerste keer gedekt heeft;
voor elke levend geboren pup waarvoor bij de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland inschrijving in het stamboek wordt
aangevraagd een bedrag van € ___,b. Betaling in natura:
De fokker (A) wenst wel/niet* een pup uit het betreffende nest zelf te houden.
Indien de fokker (A) zelf een pup uit het betreffende nest zal houden en partij
B een pup wenst van hetzelfde geslacht , zal aan partij B de zogeheten
'tweede nestkeus' zijn toegekend. Heeft de fokker (A) hiervoor aangegeven
geen pup uit dit nest aan te willen houden of wenst de fokker (A) een pup van
een ander geslacht als de gewenste pup door partij B, dan heeft partij B de
eerste keuze van een pup uit het nest. Indien van toepassing heeft de
nestkeuze van de fokker (A) betrekking op een reu/teef* uit het nest en de
nestkeus van partij B heeft betrekking op een reu/teef* uit het nest.
Indien partijen betaling van het dekgeld in natura, zoals omschreven onder 3b
overeengekomen zijn, zal niettemin een betaling in geld van € ___,- door partij A aan
partij B verschuldigd zijn, indien een van de beide hierna te beschrijven situaties zich
voordoet:
a. partij B wenste een reu/teef* uit het nest, terwijl er echter geen pup van dat
geslacht (meer) beschikbaar is;
b. de pup waarvoor partij B in aanmerking komt voldoet — om welke reden dan ook
— niet aan de verwachtingen van B, reden waarom hij daarvan afziet. Partij B is
gehouden om dit partij A schriftelijk te laten weten, voordat de pup de leeftijd van zes
weken heeft bereikt;
c. de uitgekozen pup overlijdt voor het afgesproken tijdstip van aflevering van de pup
aan partij B.
In de hiervoor beschreven situaties zal partij A het verschuldigde dekgeld aan partij B
voldoen binnen één week:
ad a: na de geboorte van de pups;
ad b: na ontvangst van de kennisgeving,
ad c: na het overlijden van de pup.
Als de betaling in de vorm van een pup plaatsvindt worden t.a.v. de keuze en afgifte
van de pup de volgende voorwaarden overeengekomen.
(nader door partijen te bepalen)
De eigenaar van de teef (A) staat er voor in dat de hiervoor genoemde teef op het
moment van de dekking voldoet aan alle fokeisen zoals vastgelegd in het
Verenigingsfokreglement van de Waterhondenclub Nederland, rasvereniging voor
mediterrane waterhondenrassen en dat hij bij de keuze van de reu ook de fokeisen
m.b.t. de gezondheid voor een reu uit dit Verenigingsfokreglement in acht heeft
genomen . De eigenaar van de reu (B) staat er voor in dat de hiervoor genoemde reu
op het moment van de dekking voldoet aan alle fokeisen voor de gezondheid zoals
vastgelegd in het Verenigingsfokreglement van de Waterhondenclub Nederland,
rasvereniging voor mediterrane waterhondenrassen het moment van de dekking.
Is de reu een buitenlandse reu dan gelden primair de fokregels van het betreffende
land/de betreffende buitenlandse vereniging, tenzij partijen t.a.v. de gezondheid de
fokvoorwaarden van eerdergenoemd Verenigingsfokreglement zijn overeengekomen.
Partijen zullen aan elkaar de daarop betrekking hebbende bewijsstukken ter hand
stellen.
Partijen zijn over en weer gehouden om elkaar op de hoogte te stellen van al hetgeen
van belang kan worden geacht bij het fokken van (ras nader in te vullen) uit de
bovenstaande combinaties van ouderdieren.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend :
Plaats: …………………………………………....Datum: ……………………………………………
Handtekening
Eigenaar van de teef (A)
………………………………

Handtekening
eigenaar van de (dek)reu (B)
…………………………………………

*) doorhalen wat niet van toepassing is
Genoemde bedragen zijn indicatief en kunnen dus naar behoefte hoger of lager door partijen
overeen worden gekomen.

Toelichting
Een dekovereenkomst is niets anders dan het schriftelijk vast leggen van de wederzijdse
rechten en verplichtingen van de fokker en de dekreu eigenaar.
In principe ligt de verantwoording en de juridische aansprakelijkheid voor de gefokte pups bij
de eigenaar van de teef, die immers de fokker is. De fokker draagt er zorg voor dat de teef
voldoet aan de vereisten zoals gesteld in het Verenigingsfokreglement van de
Waterhondenclub Nederland en het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.
De reu die door de fokker wordt uitgezocht om te dienen als vader van het te fokken nest
dient eveneens te voldoen aan tenminste de gezondheidseisen van het
Verenigingsfokreglement.
Als voor een buitenlandse dekreu wordt gekozen staat in veel fokreglementen opgenomen
dat de reu dan moet voldoen aan de vereisten van het land waarin hij staat geregistreerd. De
zorgvuldigheid waarmee de fokker de combinatie samenstelt is van belang bij de juridische
aansprakelijkheid van de fokker in geval er iets mis zou blijken te zijn met een der verkochte
pups.
Een fokker heeft een onderzoeksplicht, dat wil zeggen dat hij zich laat informeren over de
gesteldheid van de reu en dat hij inzage krijgt in de benodigde gezondheidsuitslagen. Een en
ander in het kader van de binnen het ras kenbare aandoeningen. Daarom alleen al is het
verstandig dat de dekking alleen wordt aangegaan als de reu tenminste aan de
gezondheidsfokvoorwaarden van ons Verenigingsfokreglement wordt voldaan.
De dekreu eigenaar heeft de verplichting om de fokker van alle informatie te voorzien die
relevant is voor het op de wereld zetten van een zo gezond mogelijk nest.
Op het moment dat een dekreu eigenaar belangrijke zaken verzwijgt voor de fokker heeft de
fokker ingeval van problemen regres op de dekreu eigenaar. In gewoon Nederlands wil dat
zeggen dat de fokker in een dergelijk geval verhaal kan halen bij de dekreu eigenaar.
Op de wederzijdse rechten en plichten van teven- en dekreu eigenaren zijn hoofdzakelijk
nationale wetten van toepassing en voorschriften die zijn vastgesteld door de nationale
kennelclubs en de rasverenigingen.
Bij het opstellen van een dekovereenkomst moeten de twee partijen deze regels in acht
nemen. Bij het ontbreken van dergelijke voorschriften en als er geen overeenkomst tussen
de teef eigenaar en de dekreu eigenaar is opgesteld prevaleert het Internationale
Fokreglement van de FCI.

Het de taak en verantwoording van de eigenaar van de teef om ervoor zorg te dragen dat de
specifieke formulieren voor de Raad van Beheer aanwezig zijn en juist worden ingevuld en
dat ze door de dekreu eigenaar worden ondertekend. De eigenaar van de dekreu mag
weigeren om de benodigde formulieren te ondertekenen, zolang het overeengekomen
dekgeld niet is betaald. Het is hem echter niet toegestaan de teef als onderpand te
behouden volgens de FCI reglementen. Echter volgens de Nederlandse wetgeving is een
zogenaamd retentierecht wel degelijk mogelijk.
Indien de overeengekomen dekreu de dekking, om welke reden dan ook, niet volbrengt, of
indien de teef zich niet wil laten dekken, waardoor er geen dekking plaats kan vinden, mag
hij geen aanspraak maken op het dekgeld.
Afgezien van het overeengekomen dekgeld, heeft de eigenaar van de dekreu jegens de
eigenaar van de teef geen rechten voor wat betreft het nest. Ter verduidelijking: hij heeft
geen recht op een pup uit het nest. Is er echter een onderlinge overeenkomst dat in plaats
van het dekgeld, een pup zal worden geleverd, dan moet dat voor de dekking schriftelijk
worden overeengekomen.
In dat geval is het gewenst de volgende bepalingen op te laten nemen (staat in het model
onder 4.b. aangegeven als “nader tussen partijen te bepalen”)
- De datum, waarop de eigenaar van de dekreu de pup moet komen ophalen (na deze
datum komt zijn recht op een pup te vervallen).
- De datum waarop de eigenaar van de dekreu de pup mag uitkiezen.
- De datum, waarop de eigenaar van de dekreu een pup uitgekozen moet hebben (na
deze datum is zijn recht om een pup uit te kiezen vervallen).
Een afspraak over de transportkosten.
De datum, waarop de eigenaar van de dekreu de uitgekozen pup feitelijk in ontvangst
zal nemen.
Na een geslaagde dekking wordt de dekreu geacht zijn plicht te hebben gedaan en heeft de
eigenaar van de dekreu derhalve recht op het overeengekomen dekgeld.
Dit houdt niet noodzakelijkerwijze in, dat de teef drachtig is. Indien de teef leeg blijft, is het
aan de eigenaar van de dekreu, hetzij bij de eerstvolgende loopsheid een gratis herdekking
aan te bieden, hetzij een percentage van het dekgeld terug te betalen. Afspraken hierover
dienen schriftelijk te zijn vastgelegd en voor de dekking in de overeenkomst te zijn
opgenomen.
Indien (door sperma-onderzoek) kan worden bewezen, dat de dekreu op het moment van de
dekking onvruchtbaar was, dient het dekgeld aan de eigenaar van de teef te worden
terugbetaald.
Kunstmatige inseminatie
Wanneer de teef wordt geïnsemineerd draagt dienen afspraken te worden gemaakt over de
kosten voor het afnemen van het sperma en van het insemineren. In het model is uitgegaan
van ieder de helft.
De dierenarts die de inseminatie uitvoert dient de Raad van Beheer te bevestigen, dat de
teef kunstmatig geïnsemineerd is met het sperma van de oorspronkelijk geplande reu.
De eigenaar van de dekreu, waarvan het sperma is afgenomen dient de eigenaar van de teef
in aanvulling op de verklaring van de dierenarts, een ondertekend dekbewijs te verstrekken.
Als sperma wordt opgestuurd uit bijvoorbeeld het buitenland moet op voorhand ook
afgesproken worden wie de kosten van transport op zich neemt, dat zal in veel gevallen de
teef eigenaar zijn. En wie is er aansprakelijk als er bij het transport iets mis gaat, het sperma
onbruikbaar is geworden tijdens het transport of verloren is gegaan?
Dit zijn zaken die op voorhand uitonderhandeld moeten worden en het is verstandig die in de
overeenkomst op te nemen (onder artikel 2 van het model)
En wat geldt voor de koopovereenkomst geldt ook voor de dekovereenkomst: als de zaken
goed en duidelijk vooraf zijn doorgesproken en op papier gezet blijven ze in de la liggen.

Dergelijke overeenkomsten worden pas weer tevoorschijn getoverd als zich problemen
aandienen

