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Reglement 
 
1 Algemeen 
Art. 1.1. De vereniging ‘Bracco Italiano Club’, verder te noemen vereniging, bemiddelt 
voor iedere Bracco Italiano met een stamboom vanaf de leeftijd van 15 maanden uit 
Nederland, België, Luxemburg en de grensstreek met Duitsland. 
 
Art. 1.2. Honden waarvan geen kopie van de stamboom kan worden overlegd, worden 
door de GGW-commissie beoordeeld voor bemiddeling. 
 
Art. 1.3. Honden die in een asiel verblijven worden niet bemiddeld, echter wel op de 
website van de vereniging vermeld. De door het asiel gehanteerde regels en financiële 
verplichtingen dienen in acht te worden genomen. 
 
Art. 1.4. Bemiddelingsaanvragen van fokkers en hun gezinsleden worden ter acceptatie 
door de GGW-commissie beoordeeld. 
 
Art. 1.5. Bemiddeling vindt uitsluitend plaats als de eigenaar om persoonlijke, 
medische en/of sociale redenen niet meer in staat is een goede en verantwoorde zorg 
aan de hond te geven. 
 
Art. 1.6. De GGW-commissie van de vereniging handelt namens de vereniging en zal 
op basis van eigen adviezen dan wel op adviezen van ervaren hondenbezitters en/of 
deskundigen, bemiddelen bij het herplaatsen van de aangeboden hond. 
 
Art. 1.7. De bemiddeling zal in ieder geval bestaan uit het publiceren op de website en 
in het verenigingsorgaan ‘Il Trotto’. 
 
2 Aanmelding 
Art. 2.1. Aanmelding van een te herplaatsen hond geschiedt door de eigenaar middels 
een ‘Aanmelding herplaatsing Bracco Italiano’ (zie bijlage I) samen met een kopie van de 
stamboom, een eigendomsbewijs (stamboom of eigenaar registratiebewijs), een kopie 
van alle beschreven bladzijden uit het Europees paspoort voor gezelschapsdieren en een 
recente foto van de betreffende hond. 
 
Art. 2.2. De aanmelding wordt door de GGW-commissie op zijn merites beoordeeld. Zij 
kan beslissen de aanvrager te bezoeken en de plaatselijke omstandigheden in 
ogenschouw te nemen. 
 
Art. 2.3. De beslissing van de GGW-commissie betreffende acceptatie van aanmelding 
is bindend en staat niet open voor beroep bij het bestuur. 

 
Art. 2.4. De te herplaatsen hond moet in een normale goede algemene gezondheid 
verkeren en dient volgens het toepasbare veterinaire schema ontwormd en gevaccineerd 
te zijn. 
 
Art. 2.5. Een veterinaire keuring en/of gedragstest kan onderdeel uitmaken van het 
advies van de GGW-commissie. De kosten van deze keuringen of testen dienen door de 
oude eigenaar te worden voldaan. 
 
3 Aanvraag 
Art. 3.1. Belangstellenden voor een te herplaatsen hond dienen zich middels een 
‘Aanvraag te herplaatsen Bracco Italiano’ (zie bijlage II) aan te melden. Zij krijgen na 
advies van de GGW-commissie bij voorrang de mogelijkheid de aangeboden hond te 
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herplaatsen. Belangstellenden dienen minimaal twee jaar lid te zijn of te worden van de 
Bracco Italiano Club; zij betalen geen bemiddelingsvergoeding. 
 
Art. 3.2. De aanvraag wordt door de GGW-commissie op zijn merites beoordeeld. Zij 
kan beslissen de aanvrager te bezoeken en de plaatselijke omstandigheden in 
ogenschouw te nemen. 
 
Art. 3.3. De beslissing van de GGW-commissie betreffende acceptatie van de aanvraag 
is bindend en staat niet open voor beroep bij het bestuur. 
 
4 Overdrachtskosten, proeftijd, aansprakelijkheid 
Art. 4.1. De oude en de nieuwe eigenaar bepalen samen de overdrachtsprijs van de 
hond. De GGW-commissie kan om een adviesoverdrachtsprijs gevraagd worden. De 
overdrachtsprijs zal onderstaande tarieven echter niet mogen overstijgen. 
 
Honden vanaf 15 tot 27 maanden Maximaal de helft van de gem. pupprijs 
Honden vanaf 27 tot 48 maanden Maximaal een derde van de gem. pupprijs 
Honden van 48 maanden en ouder Maximaal een kwart van de gem. pupprijs 
Bijzondere omstandigheden * Geen vergoeding 
* door de GGW-commissie in haar beleidsplan vast te leggen. 
 
Art. 4.2. Bij de overdracht dient een ‘Verklaring van afstand en overdracht’ (zie bijlage 
III) in aanwezigheid van een lid van de GGW-commissie te worden getekend. 
 
Art. 4.3. De overeengekomen overdrachtsprijs dient bij het verstrijken van de proeftijd 
voldaan te worden. 
 
Art. 4.4. De proeftijd voor de hond bij de nieuwe eigenaar bedraagt in overleg 
minimaal vier en maximaal acht weken. Indien gedurende deze periode blijkt dat de 
nieuwe eigenaar de hond niet wil of kan houden dan is de oude eigenaar verplicht de 
hond onvoorwaardelijk en onmiddellijk terug te nemen. 
 

Art. 4.5. Gedurende de proeftijd behoudt de oude eigenaar de volledige 
aansprakelijkheid voor de te herplaatsen hond. 
 
Art. 4.6. Zowel de oude als de nieuwe eigenaar dienen een WA-verzekering te hebben 
afgesloten, waarin aansprakelijkheid voor een hond voldoende is opgenomen. Indien de 
hond in de jachtpraktijk is of wordt ingezet moet daarenboven een WA-jachthonden 
verzekering zijn afgesloten. 
 
Art. 4.7. De vereniging is niet aansprakelijk voor de resultaten van de adviezen en/of 
het gedrag en/of de fysieke en psychische gezondheid van de te herplaatsen hond bij de 
nieuwe eigenaar. 
 
5 Bemiddelingskosten 
Art. 5.1. Gelijktijdig met het insturen van de ‘Aanmelding herplaatsing Bracco Italiano’ 
dient de eigenaar een bedrag van € 30,00 als deze lid is van de vereniging, of een 
bedrag van € 60,00 als deze geen lid is over te maken op gironummer 8169519 t.n.v. 
Bracco Italiano Club te Amstelveen onder vermelding van ‘herplaatsing + naam van de 
eigenaar). 
 
Art. 5.2. De herplaatsingskosten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan en 
worden in geen geval terugbetaald. 
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6 Verplichtingen nieuwe eigenaar 
Art. 6.1. De nieuwe eigenaar verplicht zich om gedurende minimaal twee jaar lid te zijn 
c.q. te worden van de vereniging. 
 
Art. 6.2. De nieuwe eigenaar is verplicht binnen één maand na de definitieve 
overdracht het eigendomsbewijs op zijn naam en voor zijn kosten te doen overschrijven. 
 
Art. 6.3. Het is de nieuwe eigenaar uitdrukkelijk toegestaan om de hond op een 
hondenshow te laten uitkomen. 
 
Art. 6.4. De nieuwe eigenaar verplicht zich om de GGW-commissie met enige 
regelmaat op de hoogte te stellen van het gewenningsproces en de gezondheid van de 
herplaatste hond. 
 
Art. 6.5. De nieuwe eigenaar kan de GGW-commissie verzoeken hem bij het 
gewenningsproces en mogelijk bij het heropvoedingsproces bij te staan. 
 
7 Bewaarneming 
Art. 7.1. In uitzonderlijke omstandigheden (w.o. ziekte/overlijden eigenaar) kan een te 
herplaatsen hond onverwijld in bewaarneming bij de vereniging worden gesteld. Daartoe 
dient de eigenaar of zijn/haar in rechte plaatsvervanger(s) een ‘Verklaring van 
bewaarneming Bracco Italiano’ (zie bijlage IV) te tekenen. De hond, zijn relevante 
documenten en zijn bezittingen (voerbakken, mand, bench, lijn etc.) dienen gelijktijdig 
en onverbindelijk aan de vertegenwoordiger van de vereniging te worden overgedragen. 
 
Art. 7.2. De vereniging neemt de hond slechts in bewaring en verwerft niet het 
eigendom. 
 
Art. 7.3. De GGW-commissie bemiddelt verder volgens dit reglement en regelt de 
afstand en overdracht. 
 
Art. 7.4. Gedurende de bewaarnemingsperiode blijft de oude eigenaar of diens 
vertegenwoordiger(s) wettelijk aansprakelijk voor de te herplaatsen hond. 
 
Art. 7.5. De vereniging betaalt geen vergoeding aan de eigenaar en de eigenaar 
verplicht zich wekelijks, beginnend bij de overdracht, een verblijfs- en 
verzorgingsvergoeding aan de vereniging te voldoen, gelijk aan de werkelijk door de 
vereniging gemaakte onkosten. 
 
Art. 7.6. De vereniging heeft een inspanningsverplichting om de verblijfs- en 
verzorgingskosten zo laag mogelijk te houden met inachtneming van een goede kwaliteit 
van leven voor de herplaatshond. 
 
8 GGW-commissie. 
Art. 8.1. Het is de GGW-commissie niet toegestaan honden te herplaatsen bij honden 
van het andere geslacht, tenzij aangetoond kan worden dat één der geslachten is 
gecastreerd of gesteriliseerd. 
 
Art. 8.2. De GGW-commissie is verantwoording betreffende haar beleid verschuldigd 
aan het bestuur van de vereniging. Middels de website en het cluborgaan worden de 
leden geregeld over de voortgang van herplaatsingen op de hoogte gehouden. 
 
Art. 8.3. In alle overige en/of bijzondere gevallen beslist het bestuur van de 
vereniging. 
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9 Kennisneming 
Art. 9.1. Een ondertekende kopie van dit reglement dient bij de aanvraag en bij de 
aanmelding te worden verstrekt. 
 
10 Geldigheid 
Art. 10.1. Dit reglement is door de Algemene Vergadering van de Bracco Italiano Club 

op 08 maart 2009 goedgekeurd. 

 
 
 
 
 
 
Ontvangen en ter kennis genomen 

 
Datum Plaats 

.......................................................... .........................................................  

Naam Handtekening 

.......................................................... .........................................................  
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Bijlage I. 
 

Aanmelding herplaatsing Bracco Italiano 
 
Gegevens van de rasvereniging, hierna te noemen “de vereniging” 

Naam rasvereniging: ..........................................................................................  

Naam contactpersoon: .......................................................................................  

Adres: ..............................................................................................................  

Postcode: ................ woonplaats: ...............................................................  

Telefoonnummer: ................................ e-mail: ..............................................  

 
Gegevens van de eigenaar, hierna te noemen “eigenaar” 

Naam eigenaar: ................................................................................................  

Adres: ..............................................................................................................  

Postcode: ................ woonplaats: ...............................................................  

Telefoonnummer: ................................ e-mail: ..............................................  

Lid van de rasvereniging:   ja  nee 

Gegevens van te herplaatsen hond, hierna te noemen “de hond” 

Naam van de hond volgens stamboom: ................................................................  

Geboortedatum: ................................................................................................  

Tatoeage en/of chipnummer: ..............................................................................  

Geslacht:   reu  teef  gecastreerd  gesteriliseerd 

Vachtkleur:   bruin  oranje  anders n.l. …………… 

Naam vaderhond: ..............................................................................................  

Stamboom vaderhond: .......................................................................................  

Naam moederhond: ...........................................................................................  

Stamboom moederhond: ....................................................................................  

Naam van de Fokker: .........................................................................................  

 
Beeld van de hond en de situatie waarin deze leeft 

Bent u de eerste eigenaar van de hond?  ja  nee 

Is deze hond uw eerste hond?  ja  nee 

Wat was de leeftijd van de hond toen deze bij u kwam? .............weken/maanden/jaar 

Hoe is uw gezinssamenstelling (ook huisdieren en met vermelding van alle leeftijden)? 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  



 

 
 

Versie 08-03-2009  Blz. 7 van 13 

Bracco Italiano Club 

Wat is/zijn de grootste problemen met uw hond?  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

Heeft de hond gezondheidsproblemen?  ja  nee 

Zo ja, welke? ....................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

Heeft de hond gezondheidsproblemen gehad?  ja  nee 

Zo ja, welke? ....................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

Heeft de hond wel eens gegromd tegen een gezinslid?  ja  nee 

Zo ja, beschrijf de situatie waarin dit plaatsvond  ...................................................    

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

Heeft de hond problemen met:  

 kinderen, welke? ............................................................................................  

 andere honden, welke? ...................................................................................  

 trimster, welke? .............................................................................................  

 dierenarts, welke? ..........................................................................................  

 anders, welke? ...............................................................................................  

Heeft zich in uw gezinssituatie één of meer van de onderstaande veranderingen 

voorgedaan sinds u de hond heeft? 

 overlijden gezinslid 

 overlijden ander huisdier 

 scheiding ......................................................................................................  

 huwelijk ........................................................................................................  

 geboorte .......................................................................................................  

 kind uit het huis gegaan ..................................................................................  

 verhuizing .....................................................................................................  

 dagschema veranderd (gaan werken/gestopt met werken) ...................................  

 anders, namelijk:  ..........................................................................................  

Welk gezinslid zorgt het meest voor de hond (eten geven, uitlaten e.d.)? 

........................................................................................................................  
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Heeft u met de hond één of meer cursussen gedaan?  ja  nee 

Zo ja, welke? ....................................................................................................  

Hoe is uw woonsituatie? 

Geef hieronder aan hoe uw woonsituatie is (u kunt meer opties aankruisen): 

 eengezinshuis ................................................................................................  

 bovenhuis .....................................................................................................  

 geen tuin .......................................................................................................  

 kleine stadstuin ..............................................................................................  

 grote stadstuin 

 grote tuin of erf ..............................................................................................  

 benedenhuis of -flat ........................................................................................  

 bovenflat met lift ............................................................................................  

 bovenflat zonder lift ........................................................................................  

 anders, namelijk: ...........................................................................................  

Geef hieronder aan waar de hond ‘s nachts slaapt: 

 in/op bed 

 in een bench 

 op een eigen kleed/in een eigen mand in een ander vertrek 

 in een kennel..................................................................................................  

 anders, namelijk .............................................................................................  

Kunt u de hond: borstelen?   ja  nee 

 zijn voerbak weghalen?  ja  nee 

 zijn speelgoed wegpakken?  ja  nee 

Mag de hond: op de bank?   ja  nee 

 in uw slaapkamer?  ja  nee 

 tegen mensen opspringen?  ja  nee 

 bedelen?  ja  nee 

 grommen tegen vreemden  ja  nee 

Kan de hond samen met katten?  ja  nee  weet niet 

Kan de hond samen met andere huisdieren?  ja  nee  weet niet 

Is de hond ergens bang voor?  ja  nee 

Zo ja, waarvoor? ...............................................................................................  

........................................................................................................................  

Hoe vaak per dag laat u de hond uit? .........keer 

Hoe lang per dag wandelt u met de hond? ............................................................  
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Loopt de hond tijdens de wandeling los: 

 op straat?   ja  nee 

 in het park?  ja  nee 

 aan het strand?  ja  nee 

 in het bos?  ja  nee 

 op de heide?  ja  nee 

 anders, namelijk: …………………...................................  

Komt de hond direct naar u toe als u deze roept?  ja  nee  soms 

Kan de hond goed alleen blijven?   ja  nee 

Zo ja, hoe lang per keer?.......  uur 

Hoe lang is de hond nu gemiddeld per dag alleen? ........................................... uur? 

Wat is de reden waarom u de hond wilt herplaatsen? 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

 

 

 

Eigenaar: 
Datum Plaats 

.......................................................... .........................................................  

Handtekening 

.......................................................... 

 
 
Namens de vereniging 
 
Datum Plaats 

.......................................................... .........................................................  

Naam / functie Handtekening 

.......................................................... .........................................................  
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Bijlage II. 
 

Aanvraag te herplaatsen Bracco Italiano 
 
Gegevens van de rasvereniging, hierna te noemen “de vereniging” 

Naam rasvereniging: ..........................................................................................  

Naam contactpersoon: .......................................................................................  

Adres: ..............................................................................................................  

Postcode: ................ woonplaats: ...............................................................  

Telefoonnummer: ................................ e-mail: ..............................................  
 
Gegevens van de aanvrager, hierna te noemen “de aanvrager” 

Naam aanvrager: ..............................................................................................  

Adres: ..............................................................................................................  

Postcode: ................ woonplaats: ...............................................................  

Telefoon- faxnummer: .......................... e-mail: ..............................................  

Lid van de rasvereniging:  ja   nee 

Meldt zich aan voor een te herplaatsen hond van het ras Bracco Italiano en verstrekt in 

verband daarmee de onderstaande gegevens. 

 
Relevante gegevens van de aanvrager 

Welk geslacht wenst u?  reu  teef  geen voorkeur 

Welke kleur wenst u?  Oranje  bruin  geen voorkeur 

Welke leeftijdscategorie wenst u?  tot 1 jaar  1 tot 5 jaar  

  5 jaar of ouder  geen voorkeur 

Is deze hond uw eerste hond?  ja    nee 

Zo ja, hoeveel honden hebt u gehad? ....................................................................  

Waren dit rashonden?  ja    nee 

Zo ja, van welk ras waren deze honden? 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

Hoe is uw gezinssamenstelling (ook huisdieren en met vermelding van alle leeftijden)? 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

Geef hieronder aan hoe uw woonsituatie is (u kunt meer opties aankruisen) 

 eengezinshuis ................................................................................................  

 bovenhuis .....................................................................................................  

 geen tuin .......................................................................................................  
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 kleine stadstuin ..............................................................................................  

 grote stadstuin 

 grote tuin of erf ..............................................................................................  

 benedenhuis of -flat ........................................................................................  

 bovenflat met lift ............................................................................................  

 bovenflat zonder lift ........................................................................................  

 anders, namelijk: ...........................................................................................  

Geef hieronder aan hoe de werksituatie is in uw gezin 

 alle gezinsleden zijn overdag buitenshuis 

 meestal is één gezinslid thuis 

 meestal zijn meer gezinsleden thuis 

Beschikt u over een auto?  ja   nee 

Heeft u andere dieren thuis?  ja   nee 

Zo ja, welke? ....................................................................................................  

........................................................................................................................  

Heeft u fokplannen met de aangevraagde hond?  ja  nee  weet nog niet 

Als u gaat fokken, accepteert u dan de regels van de vereniging?  ja   nee 

Bent u bereid voor de hond een financiële vergoeding te betalen?  ja   nee 

Motiveert u hieronder waarom u kiest voor een te herplaatsen hond 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

 

De aanvrager: 
Datum Plaats 

.......................................................... .........................................................  

Handtekening 

.......................................................... 

 

 
Namens de vereniging 
 
Datum Plaats 

.......................................................... .........................................................  

Naam / functie Handtekening 

.......................................................... .........................................................  
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Bijlage III. 
 

Verklaring van afstand en overdracht Bracco Italiano 
 
De ondergetekende:  

Naam: .............................................................................................................  

Adres: ..............................................................................................................  

Postcode: ................ Woonplaats: ..............................................................  

 
Hierna te noemen “de oude eigenaar” 
 

 verklaart afstand te doen van de hond en geen enkel recht of aanspraak meer 
te maken op de hond en zijn relevante documenten en bezittingen en 
verklaart de te herplaatsen hond over te dragen aan: 

  
Naam: .............................................................................................................  

Adres: ..............................................................................................................  

Postcode: ................ Woonplaats: ..............................................................  

 
Hierna te noemen “de nieuwe eigenaar”. 
 
Gegevens van de te herplaatsen hond 

Naam van de hond volgens stamboom: ................................................................  

Geboortedatum: ................................................................................................  

Geslacht: ..........................................................................................................  

Stamboomnummer: ...........................................................................................  

Tatoeage en/of Chipnummer: ..............................................................................  

 

De nieuwe eigenaar verplicht zich tot het voldoen van de overeengekomen 

overdrachtsom ad €  ..….,…. op ……………………………………………………. (datum). 

 

 Beide verklaren verder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan 
met de bepalingen van het herplaatsingreglement Bracco Italiano. 

 

 

Plaats Datum  

.............................................................. ..................................................  

Voor akkoord de oude eigenaar  Voor akkoord de nieuwe eigenaar 

.............................................................. ..................................................  

 

 
n.b. de proeftijd loopt uiterlijk …………………………. af. 
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Bijlage IV. 
 

Verklaring van bewaarneming Bracco Italiano 
 
De ondergetekende:  

Naam: .............................................................................................................  

Adres: ..............................................................................................................  

Postcode: ................ Woonplaats: ..............................................................  

Handelend als eigenaar of   
 
Naam: .............................................................................................................  

Adres: ..............................................................................................................  

Postcode: ................ Woonplaats: ..............................................................  

Handelend in rechte namens de eigenaar  
 

 verklaart  hieronder vermelde hond aan de Bracco Italiano Club in bewaring af 
te geven. 

 
 
Gegevens van de te herplaatsen hond 

Naam van de hond volgens stamboom: ................................................................  

Geboortedatum: ................................................................................................  

Geslacht: ..........................................................................................................  

Stamboomnummer: ...........................................................................................  

Tatoeage en/of Chipnummer: ..............................................................................  

 
 

 Verklaart verder wekelijks, beginnend bij de overdracht, een verblijfs- en 
verzorgingsvergoeding van maximaal € 125,00 per week aan de vereniging te 
voldoen, afhankelijk van de werkelijk door de vereniging gemaakte onkosten. 

 Verklaart verder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de 
bepalingen van het herplaatsingreglement Bracco Italiano. 

 

 

Plaats Datum  

.............................................................. ..................................................  

Voor akkoord de eigenaar  Voor akkoord namens de vereniging 

.............................................................. ..................................................  

Voor akkoord namens de eigenaar   

..........................................................................   
 


