Bemiddeling en herplaatsing
De Tatra-club kan een rol spelen bij het herplaatsen van een Tatrahond. Graag
informeren wij u met dit schrijven over een aantal belangrijke zaken waarmee u
rekening dient te houden.
Voor de herplaatsing kunnen diverse reden ten grondslag liggen. Wat de achterliggende
reden ook is voor de herplaatsing u dient zich te realiseren dat het van belang is dat wij
als Tatra-club heel goed geïnformeerd worden over de betreffende Tatra. Een volwassen
Tatra is immers al voor een deel gevormd en draagt en stuk historie met zich mee. De
toekomstige nieuwe eigenaar zal rekening dienen te houden met de historie van uw
Tatra. Een volledig inzicht in het karakter van de Tatra en de mogelijke specifieke
kenmerken, omstandigheden of opgedane ervaringen door de Tatra is van groot belang
tijdens de bemiddelingsfase. De toekomstige nieuwe eigenaar zal moeten passen bij uw
Tatra en op basis van veel geduld, inzet en liefde de Tatra laten wennen aan de nieuwe
leefsituatie. De Tatra-club zal er op toezien dat er een goed profiel wordt gemaakt van
uw hond en de toekomstige nieuwe eigenaar.
Alle Tatrahonden met een stamboom komen in aanmerking voor bemiddeling door de
Tatra-club. Dus ook honden die niet op basis van ons fokreglement zijn gefokt.
Voor leden van de Tatraclub zijn de kosten van bemiddeling 50 Euro en voor niet leden
90 Euro.
Noodzakelijke gegevens:
 Kopie van het stamboom (indien van toepassing)
 Kopie van het vaccinatieboekje
 Ingevuld formulier (‘aanvraagformulier herplaatsing’ is te ‘downloaden’
van de website)
Na betaling van de bemiddelingskosten start de bemiddelingen en wordt er telefonisch
contact met u opgenomen.
Indien de Tatrahond niet een chip heeft of niet de noodzakelijke en gebruikelijke
vaccinatie(s) heeft gehad dan zal u akkoord dienen te gaan dat de hond de vaccinaties en
of chip verkrijgt. De kosten zijn voor uw rekening.
De Tatrahond kan met een foto en omschrijving op de website geplaats worden.
In principe blijft de Tatra bij u totdat er een nieuwe eigenaar is gevonden. Indien u niet
bij machte bent om de Tatra bij u te houden of de Tatra zit al in een noodopvang dan zal
de Tatra-club met u afspraken maken over mogelijke extra aandachtpunten en
vergoeding van eventuele bijkomende kosten. Indien gewenst kan de Tatra-club
zorgdragen voor noodopvang.
U dient zich te realiseren dat het grootste belang is dat er een nieuw en goed tehuis voor
uw Tatra wordt gevonden. Over de hoogte van een eventuele aankoopsom die u in
rekening wenst te brengen bij de nieuwe eigenaar bestaan geen vastgestelde tarieven bij

de Tatra-club. In die zin acht de club dat dit aspect een onderschikte rol speelt bij
herplaatsing en bemiddeling.
Indien er en nieuwe eigenaar wordt gevonden dan stelt de Tatra-club een
afstandsverklaring op
De bemiddelingskosten dienen bij aanmelding herplaatsing te worden voldaan op
Postbank rekeningnummer 56.09.245 t.n.v. de Tatra-club Owczarek Podhalanski te
Zutphen o.v.v. herplaatsing en naam van de Tatrahond.
Contact persoon bij de Tatraclub:
Guusta Verboom
Telefoon: 0527-618147
e-mail: guusta-verboom@hotmail

