Herplaatsprotocol
De BGV in Nood is als commissie een onderdeel van onze
vereniging, de Basset Griffon Vendéen Club Nederland, hier afgekort als BGV Club Nederland. Zij heeft zich ten doel gesteld
zich in te zetten voor de zo genaamde BGV`s in Nood, Petits
en Grands Bassets, die om wat voor reden dan ook herplaatst
moeten worden. De herplaatsfunctionaris, die zich bij de club
inzet om een Grand of Petit Basset Griffon Vendéen goed te
herplaatsen, is niet meer dan de intermediair die de informatie
van de te herplaatsen hond beschikbaar stelt op de website en
via telefonisch en mailcontact bemiddelt tussen de eigenaar en
de aspirant-koper. De herplaatsfunctionaris van de BGV Club
Nederland zal door middel van advies aan eigenaren waarvan
de hond herplaatst moet worden, assisteren bij het herplaatsen
van deze hond. Wanneer een hond bij de BGV in Nood ter
herplaatsing wordt aangeboden, zal deze ten alle tijden eerst
doorverwezen worden naar de fokker van de hond. Pas na
contact met de fokker, kan met behulp van en in overleg met
de herplaatsfunctionaris de hond herplaatst worden. De BGV
Club Nederland is niet aansprakelijk voor de inhoud en de
resultaten van de gegeven adviezen en/of voor het gedrag van
de herplaatste hond bij de nieuwe eigenaar.
Aanmelden van een herplaatshond:
De eigenaar van de BGV kan de hond aanmelden middels het
daartoe beschikbare aanmeldformulier herplaatshonden.
N.B. Er wordt een verschillend tarief gehanteerd voor leden en
niet leden van de BGV Club Nederland.
Kosten:
Men meldt de Grand of Petit Basset Griffon Vendéen aan
voor herplaatsing voorzien van een kopie van de stamboom,
ingevuld aanmeldingsformulier plus 2 recente foto’s van de
hond. Deze gegevens dienen gezonden te worden aan de BGV
in Nood herplaatsfunctionaris bgvinnood@bgvclub.nl; Als de
eigenaar van de hond of de fokker zijn hond schriftelijk door
middel het de daartoe behorende inschrijfformulier aanmeldt,
moet deze gelijktijdig een bedrag van de publicatiekosten aan
de BGV Club Nederland overmaken. De tarieven daarvoor
zijn: € 30,00 voor leden en €60,00 voor niet leden van de BGV
Club Nederland
Voor de eerste kosten van crisisopvang gelden de volgende
tarieven: €100,00 voor leden; € 130,00 voor niet leden.
Het geld dient op de IBAN van het desbetreffende opvangadres overgemaakt te worden o.v.v. herplaatsing + stamboomnummer of per kas. Restitutie van dit bedrag om welke reden
dan ook is niet mogelijk. Na betaling draagt de herplaatsfunctionaris zorg voor publicatie op de website van de BGV club
Nederland. www.bgvclub.nl; en op openbare social media van
de vereniging. Indien niet voldaan wordt aan bovenstaande aanmeld- en betalingsvoorwaarden is geen herplaatsing mogelijk.

Crisissituatie:
In geval van een crisis situatie, beoordeeld door de herplaatsfunctionaris, wordt de mogelijkheid bekeken of hond per direct
uit huis te plaatsen is.Voor de opname in de crisisopvang worden de onkosten zoals daar zijn, onderdak, voeding, vachtverzorging, dierenartskosten en onvoorzien, voor rekening van de
oude eigenaar.Voor de opvang wordt € 5,- per dag gerekend.
De maximale vergoeding na definitieve herplaatsing bedraagt
ten hoogste de helft van de aanschafprijs dit in relatie met de
leeftijd van de hond, de toestand waarin de hond verkeerd
en de reden van afstand doen en na aftrek van de gemaakte
kosten. Indien de vergoeding van de herplaatste hond niet toereikend is voor de gemaakte kosten die door de BGV in Nood
gemaakt worden vanwege de geplaatste hond, is de oude
eigenaar ten alle tijden verplicht het nog openstaande bedrag
aan de BGV in Nood te voldoen.
Afstandsverklaring
Bij plaatsing (ook voor een proeftijd) van de hond dient de
eigenaar de afstandsverklaring te ondertekenen waarin deze
verklaart dat hij/ zij afstand doet van de hond en draagt de
stamboom, eigendomsformulier en inentingsboekje tegelijkertijd af aan de herplaatsfunctionaris!
Verkoop:
De oude eigenaar (verkoper) bepaalt in overleg met van de
herplaatsfunctionaris de max. vergoeding voor de hond. Echter
het hoofddoel is dat de hond een goed tehuis krijgt. De herplaatsfunctionaris adviseert beide partijen (koper en verkoper)
over wat billijk en redelijk is. De herplaatsfunctionaris handelt
van geval tot geval naar eigen inzicht en ervaring.
Proeftijd:
De proeftijd voor de hond bij de nieuwe eigenaar bedraagt ten
hoogste 4 weken. Tijdens en ten hoogste aan het einde van de
proeftijd wordt besloten of de hond definitief bij de nieuwe
eigenaar blijft. De herplaatsfunctionaris onderhoudt contacten
met beide partijen en zal de nieuwe eigenaar indien noodzakelijk begeleiden.
Aanvullende opmerkingen:
Bij een succesvolle eigen herplaatsing via andere instanties is
men verplicht de herplaatsfunctionaris direct hiervan in kennis
te stellen zodat deze de aanmelding tot herplaatsing van de
website kan verwijderen. Indien men zich niet aan de voorwaarden en regels van de BGV Club Nederland houdt, kan
van herplaatsing worden afgezien zonder restitutie van het
betaalde bedrag.
Contact met de BGV in nood commissie zoekt u via de mail:
bgvinnood@bgvclub.nl;

