Gedragscode voor erkende alpacahouder
1. Alle erkende alpacahouders behoren zich te houden aan de statuten, doelstellingen en het
huishoudelijk reglement van de Alpaca Association Benelux ( AAB )
2. Het fokken behoort gericht te zijn op de verbetering van de alpaca in het algemeen en ter
vermindering van de erfelijke gebreken binnen de populatie.
3. De erkende alpacahouders dienen al hun dieren, voor de leeftijd van 6 maanden, te registreren
bij de AAB.
4. De erkende alpacahouder behoort, voor zover mogelijk, na te gaan of redelijkerwijs verwacht
mag worden dat de potentiële koper de alpaca een goed tehuis zal bieden.
De koper dient minimaal twee alpaca’s gezamenlijk te huisvesten.
5. De erkende alpacahouder dient de potentiële koper voldoende advies en informatie te
verschaffen over:
a. De historie van de te koop zijnde alpaca.
b. Gezondheid.
c. Eventuele afwijkingen/tekortkomingen (zie website AAB onder rubriek “keuring”).
d. Verzorging (zie website AAB).
6. De erkende alpacahouders dienen uitsluitend alpaca’s te verkopen die op dat moment, naar eer
en geweten, gezond zijn. Bij voorkeur met een gezondheidsverklaring van een dierenarts.
7. De erkende alpacahouder dient het registratiebewijs van het te verkopen dier in het bezit te
stellen van de koper. Verkoper zorgt voor juiste eigendomsregistratie.
8. Van de erkende alpacahouder wordt verwacht dat hij de alpaca van de koper terug zal nemen
indien daar gegronde redenen voor zijn. De verkoper biedt de koper de mogelijkheid van een
aankoopkeuring voordat de fysieke overdracht van het dier plaatsvindt. De keuringskosten zijn
voor de koper.
9. De erkende alpacahouders zijn verplicht om erfelijk aangeboren afwijkingen bij vaststelling te
melden aan het bestuur van de AAB (zie website AAB rubriek “keuring”).

10. De erkende alpacahouders dienen gebruik te maken van uniforme formulieren welke zijn
opgesteld door de AAB zoals: koopovereenkomst, dekovereenkomst, drachtigheidscertificaat,
gezondheidsverklaring en leveringsvoorwaarden.
Deze formulieren mogen aanvullende voorwaarden bevatten van de betreffende
verkoper/koper.
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11. De erkende alpacahouder dient ervoor te zorgen dat een naar het buitenland verkocht dier altijd
vergezeld gaat van een officieel exportdocument.
12. De dieren dienen vervoerd te worden in een voor alpaca’s geschikt voertuig welke voldoet aan
alle door de wet gestelde eisen. De erkende alpacahouder dient de koper hierop te wijzen en
eventueel de mogelijkheid te bieden het vervoer zelf of door een erkend bedrijf te laten
uitvoeren.
13. De erkende alpacahouders dienen te allen tijde respect voor elkaar te hebben. Tegenover
derden, aspirant kopers, kopers behoren zij zich niet negatief en denigrerend uit te laten over
leden, collega‐fokkers, de vereniging en de alpacasector in zijn geheel.
14. De erkende alpacahouders behoren ten opzichte van elkaar en ten aanzien van het wel en wee
van de alpaca in zijn algemeenheid, elkaar zoveel mogelijk te helpen en van informatie te
voorzien
15. Indien een der betrokken partijen het noodzakelijk acht van een van deze regels af te wijken, kan
met redenen omkleed, dispensatie bij het bestuur worden aangevraagd.
16. Bij het niet navolgen van deze gedragscode en/of anderzijds, is het bestuur van de AAB
gemachtigd de erkenning van de betreffende alpacahouder in te trekken.
17. De lay‐out van de AAB‐overeenkomsten dient als basis gehandhaafd te blijven.
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