Dekovereenkomst

Eigenaar van de reu :
Naam : __________________________________________________________________________________________________________________________
Straat/N° : ______________________________________________________________________________________________________________________
Postcode/Gemeente : __________________________________________________________________________________________________________ _
Kennelnaam : __________________________________________________________________________________________________________________
Mops (reu) :
Naam : _________________________________________________________________________________________________________________________
Stamboom : ____________________________________________________________________________________________________________________
Geboortedatum : _______________________________
Kwalificaties : __________________________________________________________________________________________________________________
Ondergetekende, eigenaar van de reu, verklaart hiermede dat :
1. Zijn/haar mops niet operatief werd behandeld voor een erfelijke afwijking van welke aard dan ook;
2. Zijn/haar mops tenminste 12 maanden oud is en niet ouder dan 9 jaar.
3. Hij/zij biedt deze reu ter dekking aan :

Eigenaar van de teef :
Naam : __________________________________________________________________________________________________________________________
Straat/N° : ______________________________________________________________________________________________________________________
Postcode/Gemeente : __________________________________________________________________________________________________________ _
Kennelnaam : __________________________________________________________________________________________________________________
Mops (teef) :
Naam : _________________________________________________________________________________________________________________________
Stamboom : ____________________________________________________________________________________________________________________
Geboortedatum : _______________________________
Kwalificaties : __________________________________________________________________________________________________________________
Ondergetekende, eigenaar van de teef, verklaart hiermede dat :
1. Zijn/haar mops niet operatief werd behandeld voor een erfelijke afwijking van welke aard dan ook;
2. Zijn/haar mops tenminste 15 maanden oud is en niet ouder dan 6 jaar op de dag dat de teef ter dekking wordt aangeboden.

Kostprijs voor de dekking : ______________€
en/of eventuele andere overeenkomst : ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Opmerkingen : Bij de geboorte van de pups, dient de eigenaar van de dekreu onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden door de
eigenaar van de teef over het aantal geboren pups, hun geslacht en hun kleur. De eigenaar van de teef dient ook een afschrift van de
aanvraag voor de stambomen voor de geboren pups te bezorgen aan de eigenaar van de dekreu alsook een copie van de stambomen en
bijhorende DNA attest(en) zodra hij deze zelf ontvangen heeft.
Mocht het nodig zijn dat de dekking dient te gebeuren door kunstmatige inseminatie (K.I.), dan zijn de daaruit voortkomende kosten
volledig ten laste van de eigenaar van de teef.

Opgemaakt te _________________________________ in dubbel exemplaar, op datum van : ____________________________________
Handtekening eigenaar reu :

Handtekening eigenaar teef :

