Regels voor het vermelden van uw kennel en/of pups op de website
van ‘The Collie Association’.
Wij aanvaarden als lid alleen fokkers die uitsluitend met FCI en/of door FCI erkende
stambomen fokken. Het ter beschikking stellen van een reu voor een nest zonder
stamboom valt hier ook onder.
Er worden enkel fokkers vermeld die aan bovenvermelde criteria voldoen.
Er worden enkel nest en geboorte aankondigingen geplaatst die over met geldige FCI en/f
of door de FCI aanvaarde stambomen beschikken.
Lidgeld dient betaald te zijn voor 1 maart van ieder jaar op rekening nummer:
The Collie Association:

IBAN: BE 61132507394917

BIC BNAGBEBB

Kennel vermelding: volgende info is te bezorgen aan inna88@abv.bg
Kennelnaam – naam, adres, telefoonnummer (indien gewenst), e-mail adres, welke rassen
(rough of smooth of rough én smooth, welke kleuren. Voor Waalse fokkers moet ook het HK
nummer vermeld worden (ook bij nest en geboorte aankondigingen).

Nest en/of geboorte aankondiging
A. Beschikbare pups:
1. moet er een e-mail gestuurd worden naar: inna88@abv.bg met 1 foto (of foto
collage) met max.breedte 600 pixels en max.hoogte 500 pixels van beide ouders.
2. In de e-mail moeten de namen van de ouders volgens stamboom vermeld worden
inclusief eventueel behaalde titels en indien voorhanden ook de gezondheidsuitslagen
(voorbeeld):
Naan van de vader:
CEA 
HD


MDR1 /

DM

/

Naam van de moeder:
CEA 
HD


MDR1 /

DM

/

3. In de e-mail moet staan hoeveel reutjes (tricolour, sable, blue merle) en/of teefjes
(tricolour, sable, blue merle) nog beschikbaar zijn en hun geboorte datum!

B. Indien geplande nestjes dient hetzelfde vermeld worden zoals bij A in punt 1. en 2. Met
vermelding van de vermoedelijke datum van bevalling. Advertentie blijft op de website tot
na de geboorte datum. Indien er beschikbare pups zijn, dient de fokker opnieuw een e-mail
te sturen zoals hoofdpunt A.
Advertenties met geboren pups blijven 3 weken op de website staan. Na deze 3 weken dient
de fokker een e-mail te sturen naar inna88@abv.bg indien er nog altijd pups beschikbaar
zijn (zoals in punt 3.) om de advertentie te verlengen of te updaten en dit op twee wekelijkse
basis tot er geen pups meer beschikbaar zijn, zo niet wordt de advertentie na 3 weken
verwijderd. Er dient ook gemeld te worden als er geen pups meer beschikbaar zijn zodat de
advertentie kan worden verwijderd.
De club zou het zeer op prijs stellen indien de fokker aan zijn pupkopers het bestaan van
onze club en onze website zijnde www.collieassociation.be vermeld en tevens een
document voor aanvraag lidmaatschap met de overige papieren meegeeft.
Pups geboren in het buitenland komen na de Belgische nestjes op de pagina.
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