BEPALINGEN BETREFFENDE HET VERMELDEN VAN
KENNELAANKONDIGINGEN OP DE WEBSITE
Artikel 1
Het doel van het vermelden van kennelaankondigingen op de website, hierna te noemen: webvermelding, is
fokkers die lid zijn van de Nederlandse Cairn Terrier Club (NCTC) gelegenheid te bieden hun kennel te doen
vermelden op de website van de NCTC indien zij aan hieronder nader te stellen voorwaarden voldoen.
Artikel 2
Met het beheer van de webvermelding is belast een bestuurslid of een door het bestuur aangewezen lid van de
NCTC.
Degene die belast is met het beheer van de webvermelding houdt een register bij van fokkers die zich hebben
aangemeld voor webvermelding en aan de gestelde eisen voldoen.
Degene die belast is met de inhoud van de website (de webredacteur) draagt zorg voor de feitelijke plaatsing op
de website.
Degene die verantwoordelijk is voor het technisch beheer van de website (webmaster) voert de technische
plaatsing uit.
Artikel 3
De webvermelding valt onder de volledige verantwoording van het bestuur.
Als de webvermelding wordt beheerd door een door het bestuur aangewezen derde is deze uitsluitend
verantwoording schuldig aan het bestuur.
Artikel 4
Webvermelding vindt uitsluitend plaats indien aanmeldingen op formulieren aanvraag webvermelding zijn
ingediend, de fokker voldoet aan de door de NCTC vastgestelde normen (zie Artikel 8) en de fokker minimaal
één jaar lid is van de NCTC. De webvermelding vindt plaats vanaf aanmelding tot afmelding door de fokker.
Vermeldingen worden stilzwijgend jaarlijks verlengd behoudens tijdige opzegging door de fokker. Opzegging
dient tenminste één maand tevoren te geschieden. Bij verlenging is de fokker de door de ledenvergadering vast
te stellen jaarlijkse vergoeding verschuldigd.
Artikel 5
Webvermelding is mogelijk tegen een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen vergoeding. Fokkers
die gebruikmaken van de webvermelding kunnen kostenloos gebruikmaken van de pupinformatie voor pups uit
nesten die geheel voldoen aan de regels die voor de pupinformatie gelden.
Artikel 6
Webvermelding omvat het volgende:
 Kennelnaam (niet verplicht);
 Naam (verplicht);
 Woonplaats (verplicht);
 Telefoonnummer (niet verplicht);
 e-mail adres (niet verplicht);
 link naar de eigen website van de fokker (niet verplicht);
De opmaak van de webvermelding wordt door het bestuur in overleg met de voor het beheer verantwoordelijken
bepaald en is voor alle fokkers gelijk.
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Artikel 7
De webvermeldingen worden op de website van de NCTC geplaatst geordend per provincie en binnen één
provincie op volgorde van postcode van het woonadres van de fokker.
Artikel 8
Webvermelding is mogelijk voor fokkers die:
 Tenminste één jaar lid zijn van de NCTC;
 Alle door hun gedurende de duur van de vermelding te fokken pups laten testen op Porto-systemische Shunt
volgens de regels zoals vastgesteld door de NCTC en door een door de NCTC daartoe aangewezen
dierenarts;
 Uitsluitend fokken volgens de regels van Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en voor alle
gefokte pups stambomen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (of een
buitenlandse door de FCI erkende organisatie) verkrijgen.
Artikel 9
Alle klachten, die betrekking hebben op c.q. over de webvermelding dienen schriftelijk te worden ingediend bij de
secretaris van het bestuur van de NCTC. Deze klachten worden op de eerstvolgende bestuursvergadering
behandeld.
Het betreft hier zowel klachten over de handelwijze van fokkers als de werkwijze van de webvermelding.
Artikel 10
Indien onomstotelijk vaststaat dat een fokker zich niet houdt aan het bepaalde in Artikel 8 kan hem of haar de
mogelijkheid tot gebruik maken van de webvermelding door het bestuur worden ontzegd.
Betrokkene wordt hiervan schriftelijk door het bestuur op de hoogte gesteld en kan tegen deze beslissing in
beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 11
In individuele gevallen kan door het bestuur, indien daartoe gegronde redenen aanwezig zijn, dispensatie van de
toepassing van één of meerdere bepalingen betreffende de webvermelding worden verleend. Een beslissing
betreffende dispensatie dient in de paragraaf Webvermelding van het jaarverslag van de secretaris te worden
vermeld.
Artikel 12
Het jaarverslag betreffende de webvermelding wordt opgenomen in het jaarverslag van de secretaris en
gepubliceerd in het Cairn-Nieuws.
Artikel 13
In alle gevallen waarin de bepalingen betreffende de webvermelding niet voorzien beslist het bestuur, waarbij de
genomen beslissing bindend zal zijn voor de betrokken partijen.
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Tarieven:
A. Het standaard tarief voor webvermelding bedraagt €35 per jaar (verhoogd met €2,50 voor de
vervaardiging van de Bijsluiter Cairn Terrier. voor vermeldingen die na 1 juli in enig jaar worden
opgenomen betaalt de fokker 75% van het jaartarief. Webvermeldingen worden jaarlijks stilzwijgend
verlengd; bij verlenging is de fokker het vastgestelde tarief verschuldigd. Bij vermelding op de website is
gebruik van de ‘reguliere’ pupinfo zonder aanvullende kosten inbegrepen voor nesten die volledig aan de
regels pupinfo voldoen.
B. Als een fokker in een jaar geen enkel nest heeft gefokt, krijgt deze fokker op verzoek restitutie van 50%
van het betaalde tarief;
C. Een fokker die een jaaradvertentie ter grootte van een hele pagina in het Cairn Nieuws plaatst krijgt 50%
korting op het tarief webvermelding. Bij andere advertentieformaten neemt de korting evenredig af;
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