
Gedragscode voor leden van de West Highland White Terrier Club Nederland  

 

Het doel van deze gedragscode is de leden, aan de hand van een aantal concrete punten, 

duidelijk te maken hoe de WHWTCN verwacht dat zij handelen, in overeenstemming met 
de doelstellingen van de vereniging en de belangen van het ras.  

 

Ieder lid onderwerpt zich aan de statuten en reglementen van de WHWTCN en die van de 

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.  
 

Leden handelen te allen tijde in het belang van het ras, zowel als dat van het individuele 

dier.  

Leden houden hun honden op een dusdanige wijze dat het dierenwelzijn zo goed 
mogelijk wordt gewaarborgd.  

Verwaarlozing, uitbuiting of wreedheid zal lijden tot royement van het lidmaatschap van 

de WHWTCN, conform art. 15.1.c. van de statuten.  

 

De eigenaar van een fokdier dient te handelen volgens het Verenigings Fokreglement 
(VFR) en zich te houden aan het Basis Reglement Stambomen (BRS) van de Raad van 

Beheer op Kynologisch Gebied in Nld.  

 

Het geven van een dekking binnen de vereniging aan een teef die niet in het bezit is van 
de VFR kwalificaties en/of gezondheidsonderzoek, of last heeft van zichtbare 

gezondheidsproblemen, wordt zeer ernstig afgeraden.  

 

Fokken met honden waarvan bewezen is dat ongewenste erfelijke afwijkingen kunnen 
worden doorgegeven (dragers) of die zelf aan een ongewenste erfelijke afwijking lijden 

(lijders), wordt zeer ernstig afgeraden.  

Eigenaren van dekreuen wordt zeer ernstig afgeraden een dekking te geven aan een 

dergelijke teef.  
 

Voordat een nest wordt gefokt, vergewist men zich nadrukkelijk of de ouderdieren goed 

gezond zijn, in goede conditie verkeren en voldoende rastype en temperament vertonen. 

De basisgedachte bij de fokkerij moet zijn dat het tot verbetering van het ras leidt. 

  
Niemand zou een nest moeten fokken wanneer hij niet over voldoende tijd en ruimte 

beschikt om het nest op een goede manier groot te brengen. De eigenaar van de dekreu 

zou o.a. deze eis aan de eigenaar van de teef moeten stellen.  

 
Het geven van een dekking aan een teef zonder stamboom is niet toegestaan.  

 

Bij verkoop dienen de pups te worden afgeleverd in overeenstemming met de regels van 

het VFR, ingeënt, ontwormd en in goede gezondheid verkerend. Een voedingslijstje en 
instructies voor vervolg entingen en ontwormingen dienen aan de nieuwe eigenaar te 

worden verstrekt. 

 

Het wordt zeer sterk aanbevolen gebruik te maken van een koopcontract.  

 
Pups met lichamelijke afwijkingen of duidelijke afwijkingen van de rasstandaard kunnen 

alleen worden verkocht indien de koper hiervan volledig op de hoogte gesteld is en de 

consequenties hiervan kan overzien. Deze afwijkingen dienen schriftelijk te worden 

vastgelegd en ondertekend door beide partijen bij overdracht van de pup.  
 

Kopers dienen op de hoogte te worden gebracht van de belangrijkste eigenschappen en 

behoeften van ons ras, zoals voldoende beweging, aandacht en (vacht)verzorging.  

 
 

 



Fokkers dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid t.a.v.  

hun fokproducten, en ook na aflevering van de pup bereid te zijn de nieuwe eigenaren 

met raad en daad bij te staan.  

 
Leden dienen geen honden te verkopen aan handelaren of ‘broodfokkers’.  

 

Het is, zonder toestemming van het bestuur, verboden te adverteren met vermelding van 

‘het in bezit zijn van het lidmaatschap’ van onze vereniging. Adverteren dient zonder 
overdrijving of misleiding te geschieden.  

 

Het niet nakomen van één of meerdere punten uit deze gedragscode zal, afhankelijk van 

de overtreding, leiden tot door het bestuur te nemen maatregelen, die kunnen variëren 
van: Een schriftelijke waarschuwing.  

Schorsing.  

Royement.  

Versie december 2013  

 
Aanvulling gedragscode per 28-03-2015 na stemming goedgekeurd op de ALV 

van 28-03-2015. 

-Een Nederlandse teef waarvan de eigenaar geen lid van de WHWTCN is en die gedekt 
wordt door een reu van één van onze leden, moet minimaal aan de gezondheidseisen 
van ons VFR voldoen. De eigenaar van de dekreu dient dit voor de dekking te 
controleren. 

-Een combinatie van ouderdieren waaruit een erfelijke afwijking onafhankelijk is 
vastgesteld, mag niet herhaald worden 

 

 


