	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
keuringscommissie
KEURINGSREGLEMENT VOOR KEURINGEN VAN NIEUWE PLANTEN OP BEURZEN OF ANDERE
COMMERCIËLE PRESENTATIES
Artikel 1

a.
b.
c.

De ter keuring aangeboden cultivars moeten "nieuw" zijn, wat wil zeggen eigen aanwinsten of importen, die sinds kort in
Nederland in cultuur zijn en niet of nog weinig zijn verspreid.
De ter keuring aangeboden cultivars mogen niet op een eerdere tentoonstelling door de KVBC zijn bekroond.
Als planten door omstandigheden niet gekeurd kunnen worden mogen deze het daaropvolgende jaar opnieuw ter keuring
worden aangeboden. Echter, steeds met de vermelding dat de plant in het voorgaande jaar ook al ter keuring werd
aangeboden.

Artikel 2
Alleen cultivars kunnen worden gekeurd, species (botanische soorten) worden niet gekeurd.
Artikel 3
a. De ter keuring aangeboden planten moeten uiterlijk zijn aangemeld op een door de organisatie van de beurs vastgestelde
datum.
b. Het te keuren materiaal moet een dag vóór de keuringsdag aanwezig zijn op de plaats van keuring.
c. Er moeten minimaal 5 stuks per ingezonden nieuwigheid in een leverbare/verkoopbare kwaliteit aanwezig zijn om goed en
afdoende over de plant te kunnen oordelen.
Artikel 4
a. De kwaliteit van het te keuren materiaal moet zeer goed zijn. Een kleine commissie (voorzitter en secretaris van de KC,
aangevuld met enkele commissieleden) bepaalt of de kwaliteit van de planten voldoende is. Planten van inferieure
kwaliteit worden niet gekeurd en zullen niet in de nieuwighedenstand worden tentoongesteld.
b. De planten in de nieuwighedenstand moeten tot het eind van de beurs in deze stand blijven en mogen niet voor afsluiting
van de beurs uit de nieuwighedenstand verwijderd worden.
Artikel 5
Het te keuren materiaal moet op het moment van keuren een specifieke sierwaarde tonen.
Artikel 6
a. Het ter keuring aangeboden materiaal moet soortecht zijn. Foutief benaamde of planten zonder cultivarnaam worden niet
gekeurd.
b. De wetenschappelijke geslachts- soort- en cultivarnamen genieten voorrang boven merknamen en/of
handelsaanduidingen. Planten worden uitsluitend gekeurd wanneer deze van een geldige cultivarnaam zijn voorzien.
Artikel 7
a. Aan nieuwigheden, die aan bovenstaande voorschriften en/of eisen voldoen, kan door de keuringscommissie van de
KVBC een Bronzen, Zilveren of Gouden medaille in de vorm van een certificaat worden toegekend.
b. Uit de met een Gouden medaille bekroonde nieuwigheden zal één plant bekroond worden met het predikaat “Beste
Nieuwigheid”, gevolgd door de naam en het jaartal van het desbetreffend evenement.
c. Certificaten, zoals bedoeld in Art. 7a. moeten tijdens de duur van het evenement bij de bekroonde planten in de
nieuwighedenstand blijven staan.
Artikel 8
Planten die in het achterliggende jaar door de keuringscommissie van de KVBC na keuring met een getuigschrift zijn bekroond,
maar welke niet op het evenement gekeurd worden, kunnen in een aparte presentatie 'Bekroonde Nieuwigheden' getoond worden.
Artikel 9
a. Tijdens de duur van het evenement mag er geen additief promotiemateriaal (posters, leaflets, foto's etc.) bij de ter keuring
aangeboden planten aanwezig zijn. Wel mogen de planten voorzien zijn van het kleurenlabel waarmee zij worden
afgeleverd.
b. Wanneer de kwaliteit van de gekeurde planten tijdens het evenement dusdanig achteruitgaat dat deze niet meer
representatief zijn voor de gekeurde cultivar, zullen deze uit de nieuwighedenstand worden verwijderd.
Artikel 10
a. De keuringscommissie aanvaard geen verantwoordelijkheid bij geschillen tussen (vermeende) rechthebbenden en juridisch
eigenaars van rassen, al dan niet ontstaan naar aanleiding van foutief- of niet verstrekte informatie met betrekking tot ter
keuring aangeboden planten.
b. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de kleine commissie van de keuringscommissie.
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