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                             NIWC 3 sterren criteria 
 
3 sterren criteria uitleg: 
De fokker voldoet aan en fokt conform het Vereniging Fokreglement (VFR) 
Daarnaast kiest de fokker er, op vrijwillige basis, voor om naast het VFR ook aan de onderstaande niwc 3 
sterren criteria te voldoen.  
 
gezondheidsonderzoeken: 
● hartonderzoek: tenminste 4 of meer puppen per gefokt nest per kalenderjaar worden op het 2de 

en/of 4de levensjaar conform het ECVIM protocol op hartafwijkingen onderzocht 
● oogonderzoek:  

tenminste 4 of meer puppen per gefokt nest per kalenderjaar worden tussen 7de en 8ste levensweek 
conform ECVO protocol op oogafwijkingen onderzocht. 

  
fokker voldoet ter reservering aan niwc: 
● de totaalkosten voor een ECVIM-hartonderzoek op 2 en/of 4 jarige leeftijd voor tenminste 4 of meer 

puppen per gefokt nest per kalenderjaar. 
● vanuit de reservering hartonderzoek worden door de niwc tzt automatisch de hartonderzoekskosten 

voor betreffende puppen aan onderzoeker voldaan; 
● indien er door omstandigheden geen gebruik wordt gemaakt van betreffende reservering wordt de 

reservering in overleg met fokker óf doorgeschoven naar een andere hond óf teruggeboekt op 
rekening fokker. 

  
lidmaatschap van niwc voor pupkoper aangeboden door fokker: 
● fokker geeft, indien gewenst en akkoord bevonden door pupkoper,  de gegevens van pupkoper door 

aan niwc, ten behoeve van een gratis lidmaatschap gedurende het lopende kalenderjaar van 
aanschaf van de pup; 

● op het opvolgende kalenderjaar is de normale contributie van toepassing, tenzij pupkoper het 
lidmaatschap voor aanvang nieuwe kalenderjaar opzegt. 

  
niwc voldoet aan fokker: 
● onderzoekskosten PSS/ levershunt onderzoek op Universiteit Utrecht:  

een maximum bedrag van € 300,- per kalenderjaar, na inlevering van de factuur bij secretariaat. 
● onderzoekskosten ecvo-oogonderzoek:  

het ecvo-oogonderzoek is een inventarisatie, tot 1 januari 2015,  naar de mate waarin mogelijk 
erfelijke oogafwijkingen in het ras voorkomen. Ter bevordering van deelname aan en daardoor een 
genetisch zo breed mogelijke inventarisatie te verkrijgen voldoet de niwc aan de fokker de 
onderzoekskosten voor: 
- 2 (potentiële) fokteven per kalenderjaar; 
- voor tenminste 4 of meer puppen per gefokt nest, met een maximum van 14 puppen per  
  kalenderjaar. 

● Gedurende de inventarisatie zijn er geen fokuitsluitende voorwaarden van toepassing. 
● niwc voldoet bovenstaande onderzoekskostenalleen na inlevering van de factuur bij secretariaat.  
  
niwc verzorgt gratis voor fokker bij voldoen aan VFR en de 3 sterren criteria: 
● bij publicatie van onderstaande gegevens wordt vermeldt:  

fokker voldoet aan VFR en aan de niwc 3 sterren criteria; 
● kennelgegevens op fokkerslijst in clubblad; 
● dekmelding in clubblad en op website; 
● kennelpagina op website; 
● roterende kennel advertentie op website; 
● roterende kennel banner op website. 
 


