
 

Reglement Herplaatsing:  VACS: 

1. Voor bemiddeling komen in principe alleen die honden in aanmerking die vrij zijn 

van gebreken en die een normaal aanvaardbaar gedrag vertonen. Er moet sprake 

zijn van een absolute noodzaak c.q. overmacht situatie voor herplaatsing dat door 

aanvrager gemotiveerd dient te worden. Het secretariaat, of degene door het bestuur 

belast met herplaatsing, neemt direct na ontvangst van de schriftelijke aanmelding 

contact op met de overige bestuursleden voor overleg ten aanzien van de noodzaak 

en urgentiebepaling.  

2. Bemiddeling bij herplaatsing vindt alleen plaats nadat het door de VACS verstrekte 

formulier en de gezondheidsverklaring volledig ingevuld en ondertekend en verge-

zeld van een kopie van de stamboom op het adres van het secretariaat van de VACS 

zijn ontvangen. Voor asielhonden kan een uitzondering worden gemaakt.  

3. Het bestuur, of een door het bestuur aangewezen persoon, is te allen tijde ge-

machtigd om controle te verrichten ter zake van de verstrekte gegevens. Het bestuur 

kan indien aantoonbaar sprake is van onjuiste verstrekking van gegevens door de 

aanmelder, deze zonder tussenkomst van de rechter sanctiemaatregelen opleggen. 

Wat kan leiden tot een boete.  

4. De voor herplaatsing in aanmerking komende honden worden onmiddellijk ge-

plaatst op de website van de VACS en tevens vermeld in de eerst komende uitgave 

van het clubblad. 

5. De VACS brengt de aspirant-eigenaar in contact met de bezitter van de herplaat-

sing hond.  

6. Bij overdracht van de hond dienen de eigendoms- en inentingspapieren, voor zo-

ver aanwezig, te worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Tevens dient een 

document te worden opgemaakt waarbij wordt verklaard dat onder bindende voor-

waarden, zowel juridisch als economisch, afstand wordt gedaan.  

7. De nieuwe eigenaar draagt, indien gewenst, zorg voor overschrijving van de hond 

bij de Raad van Beheer. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de 

nieuwe eigenaar.  

8. Bij overdracht van de herplaatsingshond naar de nieuwe eigenaar wordt de VACS 

door de oude eigenaar onmiddellijk schriftelijk in kennis gesteld en zal de melding / 

oproep van de website worden gehaald.  

9. De VACS aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid ten aanzien van 

de in dit kader door haar bemiddelde honden.  

10. De bepalingen in dit reglement kunnen door de algemene ledenvergadering met 

meerderheid van stemmen worden gewijzigd.  

11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, evenals bij verschil van inzicht over 

de uitleg en uitvoering daarvan, beslist het bestuur. 


