Verkoopcontract
Heeft verkocht aan:
Dhr./Mevr
Straatnaam
Postcode/Plaats
Telefoonnummer
Het volgende Ras
Perzisch
Exotic

kat/kitten
kat/kitten

Naam:
Geb. Datum:
Kleur en sexe:
Stamboomnr:
Vader:
Moeder:
Koopprijs:
Aanbetaald:
Restant:
Algemene regels
1. De koper verzekert de fokker dat hij niet als tussenpersoon voor anderen optreedt.
2. De fokker verklaart dat het kitten/de kat zich op de dag van aankoop in goede gezondheid
bevindt, is ingeënt tegen nies/katteziekte en regelmatig ontwormd is.
Het inentingsboekje met gezondheidsverklaring van de dierenarts en de
stamboompapieren worden indien zij reeds in bezit zijn van fokker (behalve bij een
liefhebber/huiskat), bij de overdracht van het kitten overhandigd en anders zo spoedig
mogelijk toegezonden.
Tijdens de overdracht van het kitten/de kat, zijn geen zichtbare gebreken aangetroffen
3. Indien een kitten aan een erfelijke ziekte mocht komen te overlijden, heeft koper recht op
een ander kitten. De fokker geeft geen geld terug. Koper kan alleen aanspraak maken op
deze bepaling indien hij een autopsie-rapport van een bevoegd laboratorium aan fokker
overlegt waaruit blijkt dat het kitten inderdaad aan een erfelijke ziekte is overleden. De
fokker is niet aansprakelijk voor de kosten van de dierenarts of specialist, die verband
houden met een erfelijke ziekte of afwijking
4. Koper verplicht zich goed voor de kat te zorgen, gezonde voeding te geven en een schone
omgeving te bieden met voldoende bewegingsvrijheid (dus geen kooi).
5. Het kitten/de kat zal onder geen beding ontnageld worden.
6. Het kitten/de kat zal niet vrij buiten kunnen lopen tenzij dit een veilig omheinde tuin
betreft.
7. Indien koper door omstandigheden niet meer in staat is het kitten/de kat te behouden, zal
er samen met de fokker een vervangend tehuis gezocht worden. Voor katten die naar het
buitenland verkocht zijn is het wenselijk dat de koper zelf een goed tehuis zoekt voor de

kat. Naam en adres van de nieuwe eigenaar zullen aan de fokker moeten worden
doorgegeven.
Een kat die herplaatst wordt zal altijd eerst gecastreerd worden, tenzij de fokker de kat zou
willen terugnemen tegen ¼ van het aankoopbedrag.
De volgende regels gelden wanneer de kat verkocht is als Breeder/Show
A. De kat word als breeder verkocht, er mag alleen op die wijze mee gefokt worden zoals dat
bij een erkende kattenvereniging geoorloofd is. Er worden geen garanties gegeven voor ‘Het
podium’ dit ligt allemaal aan verschillende factoren van een showdag en het showklaar
maken van de kat.
B. Met de dekkater mogen geen uitdekkingen gegeven worden. De dekkater wordt alleen
gebruikt op eigen in bezit/geregistreerd zijnde poezen, hieronder vallen geen uitzetpoezen.
De dekkater (d.w.z. de nog niet gecastreerde kater) zal niet volledig geïsoleerd van andere
katten of mensen gehouden worden en een flinke ruimte hebben waarin zich tevens een
raam bevindt.
Mocht de kater steriel blijken te zijn dan heeft de koper recht op een ander kitten van
dezelfde sexe.
C. De poes mag niet gedekt worden eer zij twaalf maanden oud is tenzij er medische redenen
zijn die een dekking op jongere leeftijd rechtvaardigen. De poes zal in ieder geval niet meer
dan 3 nesten hebben in 24 maanden. Mocht de poes op drie-jarige leeftijd nog geen kittens
hebben gekregen met drie verschillende bewezen dekkaters dan heeft de koper recht op
een ander kitten van dezelfde sexe.
D. De poes/kater zal niet worden verhuurd, uitgeleend, of verkocht aan andere fokkers.
Wanneer de koper niet meer met de kat wil fokken, zal de kat gecastreerd of gesteriliseerd
worden.
De volgende regel geldt wanneer de kat verkocht is als liefhebberkat.
De kat wordt als zogenaamd liefhebberkat verkocht.
Een kat/kitten geplaatst als liefhebber wordt niet ingezet als fokdier.
Bij verkoop als liefhebber dus huispoes/kater wordt de stamboom afgegeven na bewijs van
castratie/sterilisatie.
*Aan kittens geplaatst tegen in-entingkosten wordt geen garantie verleend.
Overeenkomst
Dit contract is gelezen en begrepen en voor beide partijen bindend en vervangt alle hiervoor
gemaakte afspraken en overeenkomsten, zowel mondelinge als schriftelijke.
De poes/kater wordt verkocht als:
* Aldus in tweevoud opgemaakt te

Datum
Handtekening fokker:

Handtekening nieuwe eigenaar:

