Protocol Herplaatsing,
Basenji Club Nederland (BCN).

1. Met eigenaar wordt de natuurlijke persoon bedoelt, die op het, bij de stamboom behorende
registratiebewijs vermeld staat of diens wettelijke vertegenwoordiger.
2. De betreffende Basenji(‘s) moet(en) voorzien zijn van een stamboom en een bijbehorend,
op naam gesteld registratiebewijs. Dit moet bij de herplaatsings aanvraag d.m.v. kopieën
van de stamboom en het registratiebewijs aangetoond worden.
3. De eigenaar moet in eerste instantie contact op nemen met de fokker om deze de
gelegenheid te geven de Basenji terug te nemen of een nieuw tehuis voor de Basenji te
zoeken. De BCN heeft het recht om contact met de fokker op te nemen.
4. Indien de eigenaar van de Basenji lid is van de Basenji Club Nederland, zal een bijdrage in
de kosten, zoals benoemd in het HHR artikel 21 van de BCN en waarvan de hoogte is
bepaald door de ledenvergadering van de BCN, worden gevraagd. Deze bijdrage moet
door de penningmeester van de BCN zijn ontvangen, voordat tot enige actie van uit de
BCN wordt over gegaan
5. Is de eigenaar geen lid van de Basenji Club Nederland, dan zal een bijdrage in de kosten,
zoals benoemd in het HHR artikel 19. 2 van de BCN en waarvan de hoogte is bepaald
door de ledenvergadering van de BCN, worden gevraagd. Deze bijdrage moet door de
penningmeester van de BCN zijn ontvangen, voordat tot enige actie van uit de BCN wordt
over gegaan.
6. De eigenaar zorgt, voor zo ver in zijn vermogen ligt, voor een begeleidende tekst, die aan
de vermelding op de website kan worden toegevoegd. Hier in moeten o.a. beschreven
staan: reden van afstand doen en een korte omschrijving van het karakter en gedrag van
de betreffende Basenji.
7. Wanneer de eigenaar voldaan heeft aan de bovenstaande punten (1 t/m 6) zal de
betreffende Basenji als (her)plaats Basenji op de website van de BCN worden vermeld.
8. Het is mogelijk om aan de vermelding op de website van de BCN een foto toe te voegen.
9. Indien de fokker van de betreffende Basenji beschikt over een website, moet de fokker de
herplaatsing ook op zijn website vermelden. Indien de fokker over een website beschikt en
de Herplaatsing Basenji niet op zijn website vermeld, zal hij van de website van de BCN
worden verwijderd voor een periode van 1 (lees één) jaar
10. De BCN is nooit aansprakelijk uit hoofde van de herplaatsing.
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