
Addendum fokcontract teefje  

De koper wordt verder “eigenaar” genoemd 

1. Indien de eigenaar een nestje fokt met het teefje ten laatste op de dag dat het teefje 3 jaar 

wordt heeft deze recht op een “geboortepremie” uitbetaald door Portugeeshof bij de 

geboorte van de pups indien er wordt voldaan aan de voorwaarden onder punt 3.                 

De koper kan afwijken van de leeftijd mits voorafgaand akkoord van het Portugeeshof en 

een geldige motivatie 

2. Deze premie bedraagt 300 euro en wordt éénmalig uitbetaald bij 1 nestje. Er is geen 

uitbetaling bij de daarop volgende nestjes indien de koper zou verder fokken. 

3. Voorwaarden voor het bekomen van de geboortepremie : 

o De koper laat het teefje testen ten vroegste 1 jaar voor de dekking. 

ECVO oogtest 

HSF4 gen 

Patella luxatie 

BOAS testscore 

o De dekreu heeft een FCI erkende stamboom en heeft dezelfde onderzoeken 

ondergaan als het teefje (met uitzondering BOAS testscore als het om een 

buitenlandse reu gaat) 

o De koper laat het teefje aankeuren voor het attest conformiteit rasstandaard bij de 

KMSH vanaf 9 maanden 

o Het teefje komt in tijdelijke fokoverdracht naar Portugeeshof voor de geboorte van 

de pups tot wanneer de pups naar de nieuwe kopers gaan en de stambomen zijn 

opgesteld. De eigenaar blijft eigenaar van de teef en de pups.  

4. De eigenaar is vrij om mee te doen aan tentoonstellingsshows onder eigen naam. 

5. Het nestje wordt geboren bij de eigenaar. Deze draagt de volledige verantwoordelijkheid 

voor het nest en het teefje en is ook eigenaar van beiden. 

6. Portugeeshof zorgt voor fokbegeleiding “op afstand” Wij komen niet helpen bij de geboorte, 

daarvoor moet u beroep doen op de dierenarts indien nodig. 

7. Portugeeshof zorgt gratis voor de administratie en publiciteit van het nest. De kosten voor 

de administratie bij de KMSH worden gedragen door de eigenaar alsook 50% van de kosten 

voor de stambomen. Portugeeshof betaalt de andere 50% van de kosten voor de 

stambomen van de pups. 

8. De eigenaar is vrij om de prijs van de pups de bepalen. 

9. Indien Portugeeshof interesse heeft in een pup voor hun fokprogramma  hebben zij eerste 

keuze om de pup te kopen en/of indien zij dat wensen door te verwijzen naar een 

pukoper/fokker. Dit voor maximaal 1 pup uit het nest. 

10. De eigenaar kan in overeenkomst gebruik maken van onze wachtlijst en selectie van kopers 

door Portugeeshof.  

11.  Indien de eigenaar afziet van een nestje is er noch voor de eigenaar noch voor Portugeeshof 

een gevolg. Beiden zijn aan mekaar geen bedragen verschuldigt. 

 

Portugeeshof, Natasja Compernol 



 

 

 

 

 

 


