FLATCOATED RETRIEVER CLUB
CODE VAN ETHIEK
voor alle leden
Ik zal:
1. te allen tijde zorgen dat de levensomstandigheden van mijn honden optimaal zijn en niet
meer honden houden dan ik kan verzorgen en onderhouden;
2. aanvaarden dat honden oud kunnen worden en dan speciale verzorging en aandacht nodig
hebben;
3. voorzieningen treffen voor mijn honden in het geval ik niet langer voor hen kan zorgen
wegens persoonlijke omstandigheden;
4. te allen tijde streven naar (het behoud van) een hoge standaard wat betreft de gezondheid,
het karakter en het exterieur van het ras;
5. niet willens en wetens het karakter van het ras incorrect weergeven noch kopers misleiden wat
betreft de kwaliteit (gezondheid, karakter en exterieur) van de te verkopen pup/hond;
6. alle mij bekende gegevens over de ouders van een te verkopen pup/hond doorgeven aan de
koper tezamen met advies over opvoeding en voeding;
7. te allen tijde de koper van een pup/hond hulp bieden mocht zich ondanks al mijn
inspanning een probleem voordoen betreffende gezondheid of karakter van de door mij
gefokte hond. Indien nodig zal ik meewerken aan het herplaatsen van door mij gefokte
honden;
8. weigeren honden te verkopen aan als zodanig bekend staande, meer of minder actieve,
handelaren of daarmee vergelijkbare personen, en aan kopers waarvan ik redelijkerwijs mag
aannemen dat ze niet goed voor de hond zullen zorgen. Ik zal de toekomstige eigenaren wijzen
op de verantwoordelijkheden die het hebben van een hond met zich meebrengt;
9. mij bij het verkopen van de hond houden aan hetgeen is vastgesteld in de FRC
koopovereenkomst en hiernaar handelen;
10. niet fokken met honden die lijden aan enig acuut probleem;
11. mijn dekreuen weigeren aan teven die niet voldoen aan hetgeen het
Verenigingsfokreglement van de FRC aangeeft en/of aan teven die zodanige afwijkingen
vertonen dat het fokken hiermee het ras niet ten goede komt. Voor buitenlandse teven gelden
de regels van het land waar de hond geregistreerd is;
12. mij sociaal opstellen ten opzichte van andere fokkers/leden/pupkopers en zorgen voor een
goede verstandhouding binnen de vereniging;
Aanvullend op deze regels verklaar ik me te houden aan het Verenigings Fokreglement van de
Flatcoated Retriever Club.
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