
   

REGLEMENT BONTVRIJLIJST 

 

Dit Reglement heeft betrekking op de Bontvrijlijst van Stichting Bont voor 
Dieren.  

 

Hoofdstuk I Definities 
 

Artikel 1  

In dit Reglement wordt verstaan onder: 

a. de stichting: Stichting Bont voor Dieren 
b. retailer: een winkel, webshop, warenhuis, merk of ontwerper. 

c. website: de website van de stichting www.bontvoordieren.nl. 

d. bont: dierenhuid, of delen daarvan, met haar of bont, in bewerkte of in 
onbewerkte vorm, of de vacht van elk dier dat puur voor zijn bont gedood is. 

‘Dier’ omvat in ieder geval, maar niet uitsluitend, nerts, vos, konijn, karakul, 

wasbeerhond en coyote.  
Bont omvat niet:  

I. huiden die omgezet of bewerkt worden tot leer, of die in de bewerking ontdaan 

worden van bont, vacht en haren;  

II. materialen die geknipt, geschoren of gekamd zijn van dieren, vacht of 
schapenhuid;  

III. leer of haar aan huid dat typisch gebruikt wordt als leer, zoals koeienhuid 

met haar;  
IV. synthetische materialen die op bont moeten lijken. 

e. Bontvrijlijst: op de website gepubliceerde lijst van retailers die voldoen aan 

artikel 2, tweede en derde lid, van dit Reglement. 
f. Bontvrijverklaring: een door de stichting opgestelde verklaring als bedoeld in 

artikel 3 van dit Reglement.  

g. Te Bontlijst: op de website gepubliceerde lijst van bedrijven die bont 

verkopen. 
h. certificaat: een certificaat als bedoeld in artikel 7 van dit Reglement. 

 

Hoofdstuk II Bontvrijlijst 
 

Artikel 2 Plaatsing op de Bontvrijlijst 

1. Plaatsing op de Bontvrijlijst geschiedt op verzoek van een retailer dan wel op 

initiatief van de stichting. 
2. Voor plaatsing op de Bontvrijlijst komen in aanmerking retailers die: 

a. kleding, schoenen of accessoires verkopen; 

b. in het verleden bont, in welke vorm dan ook, verkochten. 
3. Plaatsing op de Bontvrijlijst geschiedt nadat een retailer als bedoeld in het 

vorige lid een Bontvrijverklaring als bedoeld in artikel 3 van dit Reglement heeft 

getekend. 
4. Het staat de stichting vrij om wegens haar moverende redenen een retailer 

die geen bont verkoopt niet op de Bontvrijlijst te plaatsen. 

5. Van plaatsing op de Bontvrijlijst ontvangt de retailer een melding. 

 
Artikel 3 Bontvrijverklaring 

Om op de Bontvrijlijst te kunnen worden geplaatst, tekent de retailer een 

Bontvrijverklaring. Door ondertekening distantieert de retailer zich van het 
inkopen, verkopen en promoten van producten met echt bont, nu en in de 

toekomst. 

http://www.bontvoordieren.nl/


   

 

Artikel 4 Fur Free Retailer 

Door ondertekening van de Bontvrijverklaring sluit de retailer zich aan bij het 
internationale Fur Free Retailer Programma en geeft de retailer toestemming 

voor vermelding hiervan op de website https://furfreeretailer.com. 

 
Artikel 5 Schrappen van de Bontvrijlijst 

1. De stichting behoudt zich het recht voor te allen tijde een retailer te 

schrappen van de Bontvrijlijst. Een retailer wordt in ieder geval van de 

Bontvrijlijst geschrapt wanneer hij niet langer voldoet aan de voorwaarden 
bedoeld in artikel 2, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 3 van dit 

Reglement. 

2. Zodra een retailer is geschrapt van de Bontvrijlijst, als bedoeld in het eerste 
lid, wordt het certificaat en de ondertekende Bontvrijverklaring niet langer als 

geldig beschouwd.  

3. Van het schrappen van de Bontvrijlijst ontvangt de retailer bericht. 
4. Een bedrijf dat van de Bontvrijlijst is geschrapt, loopt het risico te worden 

opgenomen op de Te Bontlijst. 

 

Artikel 6 Wijzigingen 
Wanneer een retailer die op de Bontvrijlijst staat ophoudt te bestaan dan wel 

wijzigingen aanbrengt in de retailernaam of het internetadres van de website, 

geeft de retailer dit zo spoedig mogelijk door aan de stichting. 
 

Hoofdstuk III Certificaat 

 
Artikel 7 

1. Een retailer die een Bontvrijverklaring heeft ondertekend en op de Bontvrijlijst 

is geplaatst, ontvangt een certificaat.  

2. Het certificaat mag door de retailer worden gebruikt voor promotiedoeleinden. 
 

Hoofdstuk IV Slotopmerkingen 

 
Artikel 8 Kosteloos 

Plaatsing op de Bontvrijlijst en deelname aan het Fur Free Retailer Programma is 

voor de retailer geheel vrijblijvend, kosteloos en niet juridisch niet bindend. 

 
Artikel 9 Dierenwelzijn 

Plaatsing op de Bontvrijlijst betekent niet dat die retailer door de stichting is 

aangemerkt als zijnde diervriendelijk dan wel als retailer die geen dierlijke 
producten, niet zijnde bont, inkoopt, verkoopt of promoot. 

 

 

https://furfreeretailer.com/

