
Handleiding gebruik formulieren website voor fokkers 
 
 
1. Als fokker- lid van de NWCC bent u verplicht uw fokkerijgegevens via uw fokker-account op de 

website NWCC.nl aan de club door te geven. 
 
2. Met uw ledenaccount kunt u ook een fokker-account aanmaken. Wilt u uw persoonlijke gegevens 

op de site vermeld hebben, kruis dan de onderste vraag met ja aan. Bij nee wordt geen informatie 
over uw fokkerij vermeld (privacy reglement).  Ook al wilt u geen persoonlijke  informatie op de site, 
u dient toch de club op de hoogte te houden van uw fokkerij (via dek- en geboorte aangifte) en aan 
het vereniging fok reglement (VFR) te voldoen. 

 
3. Een fokker op de site van de NWCC is een fokker met een kennelnaam of een fokker zonder 

kennelnaam. Ook een dekreu eigenaar is fokker. 
 
4. Als u een fokker-account aanmaakt wordt dit eerst getoetst door de ledenadministratie. Aspirant 

leden kunnen (nog) geen gebruik maken van een fokker-account. De webmaster activeert uw 
account, daarna kunt u dekkingen/ honden invoeren. 

 
5. Bij wijziging van uw NAW gegevens moet u dit in zowel het leden- als fokker-account aangeven. 

Deze accounts zijn in de database inhoudelijk niet gekoppeld. 
 
6. Als u uw honden toevoegt via “hond toevoegen” kunt u ook een foto uploaden. Tevens is die hond 

dan aan uw account gekoppeld, wat voor dekreuen verplicht is. Ook kunt u in dat geval later zelf 
gezondheidsinformatie, indien van toepassing, aanvullen of wijzigen. 

 
7. Bij de upload van een foto van uw hond  moet u een liggende (landscape) foto kiezen. Een staande 

(portrait) foto wordt niet correct weergegeven. 
 
8. Bij het invullen van gezondheidsinformatie is er voor HD en ECVO een vrij veld. Als u twijfelt hoe u 

de correcte waarde moet invullen, check dan op de website hoe andere ervaren fokkers dat gedaan 
hebben. 

 
9. Een dekaangifte gaat naar het clubregister en de webmaster. Het clubregister checkt of de dekking 

voldoet aan het VFR. Zijn niet alle gegevens bekend, dan wordt u verzocht aanvullende gegevens 
aan te leveren. Blijft  de dekking “niet voldoen”, dan wordt deze niet gepubliceerd. Op de website 
staan ALLEEN dekkingen en nestjes die voldoen aan het VFR. Als fokker bent u daarmee tevens in 
kennis gesteld van het feit dat uw dekking niet conform het VFR is. Bij een 2e vergelijkbare situatie 
(overtreding VFR)  riskeert u een sanctie. 

 
10. Na geboorte van de pups moet u een geboorte melding doen. Dit wordt automatisch ook op de 

website vermeld als de dekking hier ook al opstond. 
 
11. 3 maanden na de geboorte wordt het nestje automatisch van de website gehaald. U doet een 

eindrapportage aan het clubregister per email, waarin u stamboomnummers, chipnummers en 
kleuren van de pups doorgeeft. 

 
 
 
 
 


