Voorwaarden erkenning zeldzaamLEKKER centra
Een erkend zeldzaamLEKKER centrum van zeldzame huisdierrassen is een locatie welke door de
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) als zodanig erkend is. Om hiervoor in aanmerking te komen
dient de aanvrager voor ten minste 6 maanden begunstiger te zijn van de Stichting, met een bijdrage
van minimaal 22,50 euro per jaar, voor de aanvraag wordt ingediend. Aanmelden kan via
https://szh.nl/word-vriend/. Wanneer hieraan is voldaan, dient de aanvrager een aanvraag in te
dienen bij per mail op info@szh.nl of schriftelijk, gericht aan het bestuur, aan adres Dreijenlaan 2, 6703
HA Wageningen. Tegelijk dient een bedrag van € 50,- o.v.v. EC voor inspectiekosten te worden
overgemaakt op IBAN NL20RABO0128617233 ten name van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.
Na ontvangst van de aanvraag en het bedrag wordt de betreffende locatie door een medewerker van
de SZH geïnspecteerd. De inspecteur brengt hierover een rapport uit aan het Dagelijks Bestuur van de
Stichting, die op basis hiervan al of niet tot erkenning kan besluiten. De erkenning geldt voor een
periode van drie jaar. Daarna volgt een herinspectie. Indien het zeldzaamLEKKER centrum niet meer
aan de eisen voldoet, dan wordt de erkenning ingetrokken.
Elk centrum heeft het recht de benaming “Erkend ZeldzaamLEKKER centrum van de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen” te voeren op wegwijzers, posters, publiciteitsmateriaal, briefpapier, enz. Elk centrum
zal worden voorzien van een blikvangend bord, dat de aandacht vestigt op het erkend zijn. Dit bord
blijft eigendom van de Stichting en vervalt bij intrekking van de erkenning weer aan de SZH. De
Stichting zal, waar nodig, de aandacht van fokkers en publiek op deze centra vestigen.
NB: als een bedrijf van eigenaar en/of van locatie wisselt moet de nieuwe eigenaar opnieuw een
erkenning aanvragen.

Bij een inspectie wordt erop gelet of de aanvrager aan de volgende criteria voldoet.

Beleid
• Het bedrijf heeft dieren van een zeldzaam Nederlands landbouwhuisdierras.
• De aanvrager dient aangesloten te zijn bij het stamboek of de fokkersclub van dat ras.

Diergezondheid
• De gezondheid van de dieren dient gewaarborgd te zijn d.m.v. een doelmatige verzorging en
ziektebestrijding. De aanvrager laat zien hoe de verzorging van de dieren geregeld is en wat er aan
ziektebestrijding/-preventie gebeurt. Deelname (en status) aan (van) eventuele
bestrijdingsprogramma’s dienen vermeld te worden.

• De dierhouder heeft kennis op het gebied van diergezondheid (maagdarmwormen,
ontwormingsschema's, klauwgezondheidszorg, geboortebegeleiding etc).
• De stal en de wei van de dieren dienen schoon te zijn en de dieren dienen een verzorgde en
gezonde indruk te maken en geen in het oog springende klinische afwijkingen (diarree, kreupel,
hoesten,vermagering etc) te hebben.

Producten en diensten
• De producten/diensten zijn duidelijk gelinkt aan de SZH erkende zeldzame huisdierrassen. De
aanvrager moet ondernemen met zeldzame rassen en de producten/diensten moeten (afhankelijk
van het seizoen) in voldoende mate beschikbaar zijn.
• De producten/diensten dragen direct of indirect bij aan het in standhouden van het ras. De SZH zet
zich in voor het behoud van oer-Hollandse erfdieren. Met de erkenning van de producten van deze
rassen biedt de SZH een podium voor ondernemers met zeldzame rassen. De erkenning van een
product/dienst draagt daarmee aan haar doel.
•De producten/diensten onderscheiden zich van soortgelijke producten en diensten door het verhaal
achter het product/de dienst, de smaak van het product, door het transparant zijn van de
productiewijze, en de traceerbaarheid van de producten en de presentatie ervan.

Ambassadeurschap SZH
• De aanvrager dient minimaal 6 maanden donateur te zijn van de SZH met een bijdrage van
minimaal 22,50 euro per jaar.
• De aanvrager moet helder maken wat zijn/haar motivatie is om zeldzaamLEKKER centrum van de
SZH te worden. De motivatie dient gericht te zijn op een duurzame relatie tussen de SZH en het
centrum en hij/zij kan aangeven wat de onderscheidende (sterke en zwakke) punten van het
kandidaat zeldzaamLEKKER centrum zijn.
• Er is voldoende informatie over de SZH aanwezig en de aanvrager kan voldoende informatie over
de SZH en haar doelstellingen verstrekken.
• Het centrum dient bereid te zijn als ambassadeur van de SZH te fungeren en mee te werken aan
evenementen/open dagen georganiseerd door het stamboek/de SZH ter promotie van het ras.
• Een potentiële begunstiger moet de mogelijkheid hebben om ter plaatse donateur kunnen worden
van de SZH of uitleg krijgen hoe/waar een nieuwe donateur zich kan aanmelden.

