Verkoopcontract Cattery Jaloe.
De koper van de kat, waarop dit verkoopcontract betrekking heeft, verklaart
middels zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in dit
contract.
Dit contract is derhalve bindend.

Gegevens van de fokker
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Fokkerlid van

:
:
:
:
:
:
:

Gegevens van de koper
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

:
:
:
:
:
:

Gegevens van de kat
Naam
Geboortedatum
Ras
Geslacht
Kleur
Stamboeknummer
Chipnummer
Nummer vaccinatieboekje

: ... Jaloe
:
: Maine Coon
:
:
: NRKV ...
:
:

Prijs van de kat
Aanbetaald
Restant

Esther van de Vrede
Oostweg 39
4413 BR
Krabbendijke
0113-503270 / 06-20022658
esqui@zeelandnet.nl
NRKV

: €
: €
: €

Handtekening Fokker

Handtekening Koper

Fokker verklaart dat de ouders van het kitten dmv dna getest en gezond
bevonden zijn op de bij de maine coon voorkomende erfelijke ziekten; HCM, PKD,
PK-def en SMA.
Tevens zijn de ouderdieren getest en gezond verklaard op HCM en PKD middels
echo, zijn de knietjes negatief getest op Patella Luxatie en de heupen HD vrij.
Fokker verklaart dat het kitten op moment van overdracht minstens 13 weken
oud is, gechipt, regelmatig ontwormd en naar zijn beste weten volledig gezond is
en vrij van ziektes, parasieten en / of huidaandoeningen.
Het inentingsboekje met gezondheidsverklaring van de dierenarts en de
stamboompapieren worden, indien zij reeds in het bezit van de fokker zijn, bij
de overdracht van het kitten overhandigd en anders zo spoedig mogelijk
nagezonden.
Indien de koper bovengenoemde kat wenst te laten onderzoeken door een
dierenarts, dan dient dit te gebeuren binnen 3 werkdagen na de overdracht.
Dergelijke testen en onderzoeken moeten door een erkende dierenarts gedaan
worden.
Mocht bij dit onderzoek blijken dat de kat op moment van verkoop niet in goede
gezondheid verkeerd, dan moet dit door de dierenarts schriftelijk, met reden(en)
en vermelding van de gevonden ziekte(s) worden verklaard en met de hand
ondertekend zijn. (Geen stempel)
Bij tijdig gemelde en goed gediagnosticeerde ziektes zal de fokker in overleg met
de koper een schaderegeling treffen.
Als de kat, na overdracht, binnen de hierboven vermelde termijn, in aanraking
komt met andere dieren, kan de fokker niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventueel tijdens het onderzoek geconstateerde besmettelijke ziektes.
Indien binnen 12 maanden na dagtekening van deze overeenkomst de hierboven
genoemde kat overlijdt aan een erfelijke afwijking heeft de koper, in overleg
met de fokker, recht op teruggave van de helft van het aankoopbedrag of een
nieuwe kat.
De koper kan alleen aanspraak maken op deze bepaling indien hij een verklaring
van een bevoegd dierenarts of rapport van een autopsie van een bevoegd
laboratorium aan de fokker overlegt waaruit blijkt dat de kat inderdaad aan een
erfelijke afwijking is overleden.
De fokker is niet aansprakelijk voor de kosten van de dierenarts of specialist,
die verband houden met een erfelijke ziekte of afwijking.

Handtekening Fokker

Handtekening Koper

Indien de koper de kat zonder enige bescherming buitenshuis laat, draagt de
fokker geen enkele aansprakelijkheid voor opgelopen letsel en of ziekte(s) in
welke vorm dan ook.
Wenselijk is dat de kat niet vrij buiten loopt, daar er altijd gevaren zijn bv.
ziektes, letsel, ongewenste zwangerschap en ontvreemding.
Koper verplicht zich goed voor de kat te zorgen.
Dit houdt in dat de kat:
Een schone omgeving met voldoende bewegingsvrijheid zal hebben. (Dus geen
opsluiting in een kooi, tenzij medisch noodzakelijk.)
Niet verstoken zal blijven van menselijk gezelschap en huiselijk verkeer.
Jaarlijks haar inentingen tegen nies- en kattenziekte zal krijgen.
Gezonde voeding zal krijgen.
Regelmatig ontwormd wordt.
Indien nodig verantwoorde medische hulp zal krijgen.
Onder geen beding ontnageld wordt.
De koper zal de kat niet verkopen, weggeven of in laten slapen zonder eerst de
verkoper hiervan in kennis te stellen.
Indien de kat nog open is dient deze eerst gecastreerd of gesteriliseerd te
worden alvorens men tot herplaatsing over gaat.
Fokker dient op de hoogte gebracht te worden van de nieuwe verblijfplaats van
de kat.
Mocht de koper om wat voor reden dan ook in de toekomst niet meer voor de kat
kunnen zorgen dan is hij verplicht de fokker hiervan op de hoogte te stellen.
Fokker is ten allen tijde bereid te helpen zoeken naar een nieuw tehuis of andere
passende oplossing.
De kater/poes is verkocht als huiskat/fokkat/showkat.
De kater/poes mag wel/niet voor de fok ingezet worden.
Dit contract is voor beide partijen bindend en vervangt alle hiervoor gemaakte
afspraken en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk.
Alle juridische kosten, voortvloeiend uit overtredingen tegen de in dit contract
opgenomen bepalingen en afspraken komen voor rekening van de koper.
De fokker behoudt ten allen tijde het recht om de koop te ontbinden bij
overdracht, in het belang van de kat.
Uiteraard tegen terugbetaling van het reeds aanbetaalde bedrag.
Handtekening Fokker

Handtekening Koper

Wij hopen dat u erg veel plezier van uw kitten zult hebben en dat het opgroeit
tot een lieve en mooie huisgenoot.
Ook stellen wij het op prijs als u ons van tijd tot tijd op de hoogte houdt van
het wel een wee van uw kat.

Aldus in tweevoud opgemaakt te Krabbendijke.
Datum:

Handtekening Fokker

Handtekening Koper

