
Dekcontract 
 

Het onderstaande is overeengekomen: 
 

 

(naam reu) 
 
 

 en 

 (naam teef) 

 
Gegevens reu: 
HD-status:  
ED-status: 
ECVO-Oogonderzoek:  
DNA resultaat:  

• prcd-PRA 

• JADD 

• DEN 

• Andere DNA testen 
 
Gegevens teef: 
HD-status:  
ED-status: 
ECVO-Oogonderzoek:  
DNA resultaat:  

• prcd-PRA 

• JADD 

• DEN 

• Andere DNA testen 
 

 
Het overeengekomen bedrag is als volgt: 
 
Dekgeld: € x,-- voor de dekking en vervolgens € x,-- per levende pup. 
 
Het dekgeld dient voldaan te worden na de dekking. Voor iedere levende pup zal de eigenaar 
van de teef een bedrag van € x,-- per pup voldoen. Het bedrag per pup dient voldaan te 
worden na registratie (chippen) van nest door de Raad van Beheer. 
 
Als de dekking minder dan 3 pups geeft kan de eigenaar van de teef een nieuwe dekking 
verlangen zonder betaling van het dekgeld. Voor iedere levende pup dient er wel € x,-- per pup 
te worden voldaan. 
 
Aldus overeengekomen op  
Datum: 
 
    
 (Eigenaar reu)    (Eigenaar teef) 



Dekcontract 
 

Het onderstaande is overeengekomen: 
 

 

(naam reu) 
 
 

 en 

 (naam teef) 

 
Gegevens reu: 
HD-status:  
ED-status: 
ECVO-Oogonderzoek:  
DNA resultaat:  

• prcd-PRA 

• JADD 

• DEN 

• Andere DNA testen 
 
Gegevens teef: 
HD-status:  
ED-status: 
ECVO-Oogonderzoek:  
DNA resultaat:  

• prcd-PRA 

• JADD 

• DEN 

• Andere DNA testen 
 

 
Het overeengekomen bedrag is als volgt: 
 
Dekgeld: € x,-- voor de dekking en vervolgens € x,-- per levende pup. 
 
Voor iedere levende pup zal de eigenaar van de teef een bedrag van € x,-- per pup voldoen. 
Het dekgeld + bedrag per pup dient voldaan te worden na registratie van nest door de Raad 
van Beheer.  
 
Als de dekking minder dan 3 pups geeft kan de eigenaar van de teef een nieuwe dekking 
verlangen zonder betaling van het dekgeld. Voor iedere levende pup dient er wel € x,-- per pup 
te worden voldaan. 
 
Aldus overeengekomen op  
Datum: 
 
    
 (Eigenaar reu)    (Eigenaar teef) 



Breeding contract 
 

The following has been agreed for the breeding between: 
 

 

 
 (Male’s name) 
 

 and 

 (Female’s name) 

 
The male: 
Day of birth:  
HD-status:  
ED-status:  
Last eye examination result:  
DNA results:  

• prcd-PRA 

• JADD 

• DEN 

• other 
 
The female: 
Day of birth:  
HD-status:  
Last eye examination result:   
DNA results:  

• prcd-PRA 

• JADD 

• DEN 

• other 
 

 
The price for the breeding is as follows: 
 
X for each puppy - after they are born and have survived the first 2-3 weeks, up to a total 
maximum of X for the litter.  
 
If some puppy or puppies dies the first weeks no charge for them.  
 
If there are only 1-2 puppies no charge at all. 
 
Date  
    
 (Owner male)    (Owner female) 
 



Breeding contract 
 

The following has been agreed for the breeding between: 
 

 
(Male’s name) 
 

  
and 

  (Female’s name) 

 
The male: 
Day of birth:  
HD-status:  
ED-status:  
Last eye examination result:  
DNA results:  

• prcd-PRA 

• JADD 

• DEN 

• other 
 
The female: 
Day of birth:  
HD-status:  
Last eye examination result:   
DNA results:  

• prcd-PRA 

• JADD 

• DEN 

• other 
 
 

 
The price for the breeding is as follows: 
 
Breeding fee:  X euro at the breeding plus X euro per living puppy. 
 
The breeding fee is to be paid cash after the successful breeding. 
For every living puppy, the owner of the female is to pay X euro. A living puppy is defined by a 
puppy living at registration of the litter. 
 
If the breeding is giving less than 3 puppies, the owner of the female has the right to demand a 
new breeding without paying the breeding fee. Each puppy must still be paid by X euro per 
puppy. 
 
Date  
    
   
(Owner male)    (Owner female) 
 
 
IBAN:  
BIC:  
 
e-mail:  


