
 
 
 
 

 
 
 
 

Fokbegeleidingscommissie en pupbemiddeling  
 
algemene zaken:  

Raadpleeg ten alle tijde het BRS en ons RSF 
Richtprijs puppy: 800 á1000 euro 

punt van aandacht mbt koper: De vereniging aanvaard nooit  aansprakelijkheid en/of 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteiten en/of gebreken van de puppy's. 

 
Als u geen Pupbemiddeling via MTCN wilt:  

De MTCN raad aan  om uw teef pas te laten dekken wanneer zij ten minste de leeftijd van 20 
maanden heeft bereikt. 
Een voorgenomen dekking moet ruim van tevoren aangemeld worden  

Gaarne de volgende zaken aan ons melden: 
Gegevens: eigenaar, teef en dekreu(en) via ons dekformulier 
Datum van dekking, wanneer de dekking heeft plaatsgevonden.  

      enkel voor het archief MTCN: 
evt Kennelnaam 
geboortedatum puppy's  
aantal puppy's, verdeling reuen/teven en stamboomnamen van de puppy's   

 
Om in aanmerking te komen voor pupbemiddeling via de MTCN moet aan onderstaande regels 
worden voldaan:  

De teef moet op de dag van de dekking minstens 20 maanden zijn  
De dekreu heeft 1x deelgenomen aan een CAC of CAC/CACIB show of in het buitenland een 
gelijkwaardige tentoonstelling.   
Een voorgenomen dekking moet minimaal 4 maanden van tevoren aangemeld worden met een 
voorstel van -bij voorkeur- 3 reuen. Hierbij een kleine motivatie bij de reuen waarom ze gebruikt 
zouden gaan worden in volgorde van keuze. (zie dekformulier) 
Fokker moet instemming vragen aan de commissie voor de voorgenomen dekking (doet dit d.m.v. 
invullen dekformulier) 
De dekking moet aangemeld worden bij de MTCN uiterlijk 14 dagen na de dekking  
Binnen 10 dagen na de geboorte de MTCN inlichten. Geboortedatum melden, verdeling 
reuen/teven, evt kennelnaam + stamboomnamen van de puppy's en hoeveel puppy's op dit 
moment nog bemiddeling nodig hebben.  
Leefomgeving van teef & puppy's: de fokker draagt zorg voor een hygiënische en naar 
hedendaagse inzichten degelijke werp- & leefomgeving. 
De fokker draagt zorg voor een goede socialisatie van de puppy's. 
Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de 
puppy's volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld 
en ondertekend Europees Dierenpaspoort.  
Als de teef en/of de reu niet uit een bekende vrije combinatie van VWD komt moet er een attest 
aanwezig zijn waaruit blijkt of de teef/reu vrij of drager is van VWD  

 
De fokbegeleidingscommissie kan bovenstaande punten controleren.  
 
Diensten 

Lijst met geboortes word op de site van de MTCN vermeld.  
De MTCN houdt een (wacht)lijst bij, deze mensen krijgen ook per mail een lijst met geboortes 
toegezonden. 
Indien een fokker niet weet welke dekreu te gebruiken dan is de fokbegeleidingscommissie van 
de MTCN altijd bereid om mee te denken.  
FBC behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen indien dit voor het ras belangrijk 
geacht wordt. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


