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Fokkers OK Keurmerk
Het “Fokkers keurmerk’ wordt toegekend aan websites van fokkers die op een serieuze en
transparante manier fokken en daarbij een overzichtelijke website bijhouden.
De bezoeker van een dergelijke website moet alle informatie krijgen die nodig is om een
goed beeld van de fokker en zijn dieren te krijgen.

1. De gezondheids- en welzijnswet voor dieren
In “de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren” zijn wettelijke bepalingen opgenomen wat
betreft het houden van dieren. Hierin wordt in het kort gesteld dat dieren vrij moeten zijn van:





Van dorst, honger en onjuiste voeding
Van fysiek en fysiologisch ongerief
Van pijn, verwondingen en ziektes
Van angst en chronische stress

Daarnaast moeten dieren het natuurlijke (soorteigen) gedrag kunnen vertonen.

2. koop- en garantiewet
De verkoop van huisdieren is gebonden aan de koop- en garantiewet. Dit is een wet die
sinds 1993 bestaat en is ontworpen om consumenten te beschermen tegen verborgen
gebreken. In het geval van huisdieren vallen onder verborgen gebreken onder andere
erfelijke afwijkingen of ernstige gedragsproblemen. Deze wet stelt dat consumenten hun
product (in dit geval een dier) gratis mogen retourneren bij het constateren van verborgen
gebreken binnen een half jaar na aankoop. Voorts stelt deze wet dat indien het hier niet gaat
om verborgen gebreken het aan de verkoper is om dit aan te tonen.

3. Garantie
Daarnaast is de verkoop van huisdieren ook gebonden aan commerciële garanties. Ook als
men geen bedrijf heeft vallen hieronder alle overige garanties die je geeft aan de nieuwe
eigenaar van het dier. Het kan hierbij ook gaan om indirecte garanties. Om een voorbeeld te
geven, als je op je website schrijft dat alle dieren handtam weggaan dan ben je ook verplicht
om de dieren handtam te leveren. Let dus goed op welke uitspraken je doet over uw dieren.
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4. Contracten
Steeds vaker zien we in de wereld van de knaagdierfokkers contracten opduiken. Deze
contracten noemen een veelvoud aan punten waaronder fokverboden en
huisvestingsmethoden. Het is belangrijk te weten dat wanneer men een dier verkoopt het
eigendom wordt van de koper en men zijn zeggenschap over dit dier verliest. Het is derhalve
dus niet van juridisch nut een dergelijk contract te laten ondertekenen door de nieuwe
eigenaar.

5. Keurmerk eisen
Om in aanmerking te komen voor het “Fokkers OK” keurmerk moet aan de onderstaande
eisen voldaan worden:
DE FOKKER
1. De Fokker is bekend met de “Gezondheids- en welzijnswet voor dieren” (GWWD) en
houdt zich aan de wettelijke bepalingen die hierin staan beschreven.
2. De Fokker heeft op regelmatige basis nestjes, anders is er geen sprake van “fokken”.
3. De Fokker is ouder dan 16 jaar of fokt onder begeleiding van bijvoorbeeld een ouder.
4. De Fokker kent de achtergronden van zijn dieren en kan deze aantonen aan de klant.
5. De Fokker fokt met gezonde dieren.
6. De Fokker moet een begrijpelijke en duidelijke administratie bijhouden, met gegevens
van zijn dieren (geboorte data, ouders, voorouders, gezondheidsgeschiedenis etc.)
Deze moet ook aantoonbaar zijn voor de klant.
7. De fokker mag geen gebruik maken van verkoopcontracten. Dergelijke contracten
zijn niet rechtsgeldig.

DE WEBSITE
1. De website is duidelijk, netjes geschreven en overzichtelijk ingedeeld.
2. De website moet de volgende pagina’s/informatie bevatten:
a. Duidelijke nestpagina waar alle jongen op staan vermeldt + foto’s en

b.
c.
d.
e.

eventuele achtergrond informatie m.b.t. ouders, grootouders,
stamboom.
Een pagina waarop duidelijke informatie en foto’s m.b.t. de fokdieren te
vinden is.
Een pagina waarop foto’s van de verblijven staan. Zodat de klant kan
zien hoe de dieren gehouden worden.
Een duidelijke prijslijst.
Plaats van vestiging
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3. De website mag op geen enkele manier inbreuk maken op de privacy van

klanten.
4. De website mag geen gekopieerde foto’s teksten van andere websites
bevatten, zonder toestemming van de eigenaar.(copyright).

Algemene Voorwaarden DRD Hamsters
De Hobby Fokker dient de Algemene Voorwaarden te voeren die zijn opgesteld door DRD
Hamsters. Deze dienen in zijn geheel overgenomen te worden door de Hobby Fokker die het
DRD Hamster Keurmerk voert.
Indien de Hobby Fokker deze algemene voorwaarden weigert of deze niet naleeft, zal het
keurmerk worden ingetrokken.
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