
Procedure en voorwaarden bij herplaatsing FL  
 

Inleiding 

De procedure en voorwaarden voor herplaatsing zijn bedoeld  om de fokker, de eigenaar en 

de (aspirant) nieuwe eigenaar een kader te bieden.  Een kader om te verduidelijken wat bij 

herplaatsing van de FLVN verwacht mag worden en wat van de eigenaar en de (aspirant) 

nieuwe eigenaar.  

Als een eigenaar bij de FLVN aangeeft een hond te willen herplaatsen, wordt de eigenaar in 

eerste instantie verwezen naar de fokker van de betreffende hond (de FLVN wil fokkers ook 

stimuleren dit op te nemen in het koopcontract).  

De eigenaar dient (al dan niet met hulp van de FLVN) zelf contact op te nemen met de 

fokker. Ook ingeval het een importhond betreft zal men de fokker eerst op de hoogte 

stellen. 

De fokker kan via zijn eigen netwerk een nieuwe eigenaar zoeken of de hond terugnemen 

middels een afstandsverklaring. Ook kan de centrale lijst van de pupinfo geraadpleegd 

worden of er gegadigden zijn voor een herplaatsingshond. 

 

Mocht herplaatsing via de fokker niet mogelijk zijn, dan kan de FLVN helpen met het vinden 

van een nieuwe eigenaar. In urgente situaties kan evt. voor noodopvang worden gezorgd. 

 

Herplaatsing via de FLVN 

De FLVN is bij de herplaatsing van een Finse Lappenhond niet meer dan de intermediair, die 

de informatie van de te herplaatsen hond beschikbaar stelt op de website, in het clubblad 

en via de telefonische contacten om zo de eigenaar en de aspirant nieuwe eigenaar met 

elkaar in contact te brengen. 

In eerste instantie zal de centrale lijst van de pupinfo worden geraadpleegd. 

Bij herplaatsing via de FLVN blijft de hond bij de huidige eigenaar tot een nieuwe eigenaar is 

gevonden (noodopvang is alleen in urgente situaties mogelijk). 

 

Aansprakelijkheid 

De FLVN tracht door middel van adviezen gegeven door ervaren hondenbezitters en/of 

deskundigen, eigenaren te adviseren en/of te assisteren bij het herplaatsen van deze 

honden. De FLVN is echter niet aansprakelijk voor de inhoud en de resultaten van de 

gegeven adviezen en/of voor de gezondheid en het gedrag van de herplaatste hond bij de 

nieuwe eigenaar. 

 

Voorwaarden voor herplaatsing via de FLVN  

De eigenaar vult het formulier “aanmelding herplaatsing rashond” (voorbeeld RvB) in en 

stuurt deze samen met kopieën van de stamboom, het registratiebewijs en de beschikbare 

medische gegevens naar de FLVN. De hond is in het bezit van een dierenpaspoort. 

De eigenaar stelt onmiddellijk de FLVN in kennis, als de hond op een andere wijze is 

herplaatst. 

 

Kosten 

Als de eigenaar van de hond het formulier “aanmelding herplaatsing rashond” inzendt, 

maakt deze gelijktijdig een bedrag over van € 25, als deze lid is van de vereniging, of een 

bedrag van € 45,- als deze geen lid is van de rasvereniging op bankrekeningnummer 

3823.73.235 t.n.v. FLVN te Ede. Als onderwerp van de betalingsopdracht vermeldt de 

eigenaar ”herplaatsing”  -  de naam van de hond en naam van de eigenaar. 

 

 



Koopprijs van de hond 

De eigenaar en aspirant nieuwe eigenaar komen samen de eventuele (ver)koopprijs van de 

hond overeen. De FLVN adviseert dat een hond niet gratis wordt overgedragen.  

Na overeenkomst over de betaling en de uitvoer ervan ontvangt de nieuwe eigenaar de 

stamboom en het bijbehorende registratiebewijs, plus het dierenpaspoort. De kosten van 

herregistratie van het registratiebewijs zijn voor de nieuwe eigenaar. 

 

Proeftijd  

De eigenaar en aspirant nieuwe eigenaar spreken een proeftijd af van bv. vier weken, om te 

onderzoeken of tot plaatsing overgegaan kan worden. De eigenaar en aspirant nieuwe 

eigenaar maken bij voorkeur schriftelijke afspraken m.b.t. de kosten voor bv. voer en 

dierenartsbezoeken en over de verzorging en omgang met de hond tijdens deze 

proefperiode. 

Tijdens de proefperiode beslissen de eigenaar en aspirant nieuwe eigenaar of tot plaatsing 

van de hond bij de nieuwe eigenaar wordt overgegaan. Beide hebben het recht de mogelijke 

plaatsing ongedaan te maken. Als tijdens de proefperiode blijkt dat de hond niet bij de 

aspirant nieuwe eigenaar kan blijven, dan is de eigenaar te allen tijde verplicht de hond 

onvoorwaardelijk en onmiddellijk terug te nemen. Door nakoming van gemaakte afspraken 

over evt. betaling, overhandiging stamboom en dierenpaspoort en overschrijving van het 

registratiebewijs wordt een hond definitief overgedragen aan de nieuwe eigenaar. 

 

Verantwoordelijkheden 

De eigenaar die de hond wil herplaatsen, blijft voor de periode waarin de hond op proef is 

en zo lang de eventuele (ver)koopprijs nog niet is betaald en de stamboom, het 

dierenpaspoort en het registratiebewijs nog niet is overhandigd te allen tijde volledig 

eindverantwoordelijke voor de hond. 

De nieuwe eigenaar verplicht zich de overeengekomen afspraken met de eigenaar na te 

komen en na ontvangst van het registratiebewijs deze te laten herregistreren op naam van 

de nieuwe eigenaar. 

  

Noodopvang 

Zoals eerder vermeldt, vangt de FLVN alleen in urgente situaties een hond op bv. bij 

overlijden of ernstige ziekte van de eigenaar. De FLVN zal proberen een tijdelijke opvang te 

regelen. De kosten van de opvang, voeding en medische zorg worden betaald uit het 

noodfonds. 

De hond wordt via een afstandsverklaring (voorbeeld RvB) overgedragen aan de persoon 

die namens FLVN de hond zal opvangen. Ook de stamboom, het registratiebewijs en het 

dierenpaspoort worden overgedragen. De persoon die de hond opvangt, is in dit geval ook 

verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor de hond.  

De FLVN zal actief op zoek gaan naar een nieuwe eigenaar voor de hond. Deze wordt 

gevraagd om een bijdrage t.b.v. het noodfonds te geven. Na overeenkomst over de bijdrage 

en uitvoer ervan ontvangt de nieuwe eigenaar de stamboom en het bijbehorende 

registratiebewijs, plus het dierenpaspoort. De kosten van herregistratie van het 

registratiebewijs zijn voor de nieuwe eigenaar. 
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