Koopcontract kitten
Koopcontract kitten:
De koper en de fokker van het kitten waarop dit koopcontract betrekking heeft, verklaart middels
zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in dit contract. Dit contract is derhalve
bindend.
Gegevens Cattery:
Cattery de Keistad
Juli ten Velde
E-mail: Julitenvelde@yahoo.com
Website: www.catterydekeistad.com
Fokkerlid van Felikat
Fife-nummer is NL2020-003
Gegevens Koper:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
E-mail:
Gegevens Kitten:
Het betreft een kat van het ras:
Naam:
Kleur:
Geboortedatum:
Geslacht:
Stamboeknummer:
Chipnummer:
Naam vader:
Stamboomnummer:
Kleur:
Naam moeder:
Stamboomnummer:
Kleur:
1. Eigendomsoverdracht:
Ondergetekende Juli ten Velde verder te noemen fokker, verklaart te zijn overeengekomen in
eigendom over te dragen een hierboven beschreven kitten aan de ondergetekende
______________________________ verder te noemen koper.

2.Koopsom:
De koper verplicht zich bij de aanschaf van het kitten als huiskat een koopsom van €xxx te
betalen. Bij de aankoop vóór 13 weken wordt een voorschot van € 150 betaald. Het voorschot
wordt in mindering gebracht van het totaal bedrag van het kitten. Wordt de koop vóór de
overdracht om wat voor reden dan ook door de koper geannuleerd, wordt het voorschot niet
gerestitueerd.
Aanbetaling van € 150 voldaan op,_________________________
Paraaf verkoper indien contant ________________________

3.Gezondheidsverklaring:
De fokker verklaart dat de kat op de datum van de overdracht volledig gezond is verklaart door de
dierenarts en vrij is van ziekten, afwijkingen, parasieten en huidaandoeningen. (zie paspoort). De
verkoper verklaard dat de ouderdieren van het kitten getest zijn middels DNA test op erfelijke
ziekten PKD en HCM en beide negatief getest zijn. Echter kunnen we als fokker nooit garanderen
dat een kitten geen erfelijke aandoeningen of ziektes zal ontwikkelen.

4.Socialisatie:
De fokker verklaart dat het kitten alle nodige zorg en aandacht heeft gekregen die nodig was om
op te groeien tot een gezond en sociaal kitten.

5.Medische zorgen:
De fokker verklaart het kitten te hebben voorzien van een chip en verklaart dat het kitten twee
entingen (prime en booster) tegen Kattenziekte en Niesziekte heeft gekregen (zie paspoort). De
fokker verklaart het kitten periodiek wormkuren met een bewezen effectief middel te hebben
gegeven.
De fokker verklaart dat er slechts met ouderdieren is gefokt die naar haar weten volledig gezond
zijn en vrij van ziekten, parasieten en de erfelijke aandoeningen HCM en PKD.

6.Overlijden van het kitten:
Wanneer het kitten overlijdt aan een erfelijke aandoening voordat het kitten de leeftijd van 12
maanden heeft bereikt, heeft de koper het recht op een restitutie van een 1/3 deel van de
aankoopwaarde van het kitten. De koper kan alleen aanspraak maken op een restitutie indien hij
de originele verklaring van de dierenarts en een (sectie)rapport van een veterinair pathologisch
specialist kan voorleggen waaruit de erfelijke aandoening blijkt.
De kosten van de sectie zijn voor rekening van de koper.
Alle rechten vervallen voor de koper ten aanzien van de fokker wanneer het dier niet meer voor
sectie voorhanden is of ouder is dan 12 maanden.

7.Overlijden door eigen schuld :
Alle rechten vervallen voor de koper wanneer het kitten is overleden of ernstige gebreken vertoont
door schuld van de eigenaar of derden.

8.De koper verklaart,…
De koper verklaart wanneer hij/zij het kitten als huisdier kocht, het dier zal laten castreren uiterlijk
op de leeftijd van 6 maanden, mits de gezondheid dit toelaat. De koper verplicht er zich toe om de
fokker te informeren door het mailen van de factuur van de dierenarts waaruit blijkt dat de castratie
is gebeurd. Is het dier tegen de leeftijd van 6 maanden nog niet gecastreerd dan zal er een bedrag
van €600 betaald worden. Wanneer een poes geschikt is voor de fok, kan na betaling van de €
600 het dier als fokpoes gebruikt worden. Er zal dan een nieuw koopcontract tussen verkoper en
koper worden opgesteld. Katers worden nooit als fokdier verkocht. De koper van een kater is ten
alle tijdens verplicht het dier te laten castreren voordat bovengenoemde leeftijd is bereikt.
De koper verklaart dat hij/zij het kitten aanschaft voor zichzelf en dus niet optreedt als
tussenpersoon voor een derde.
De koper verklaart het aangekochte kitten een liefdevol thuis te geven en dat het zal samenleven
in het gezin en niet permanent afgezonderd zal zijn en/of verstoten zal blijven van gezelschap.

De koper verklaart tevens dat het kitten gezelschap zal hebben van een andere kat niet ouder dan
5 jaar op het moment van overdracht van het kitten.
Koper verklaart voor eventuele uithuisplaatsing van het kitten, onmiddellijk de fokker hiervan op de
hoogte te stellen. Indien er nog geen nieuw thuis gevonden is, is de koper verplicht de fokker de
gelegenheid te bieden het kitten terug te nemen. Indien de fokker beslist om het kitten terug te
nemen, zal er geen vergoeding door de fokker aan de koper worden gegeven.

9.Juridische geschillen:
Alle juridische kosten voortvloeiend uit de overtreding tegen dit koopcontract opgenomen
bepalingen en afspraken komen voor rekening van de koper.

10.Dag van aflevering:
De fokker verklaart dat het kitten een gezondheidsverklaring heeft gekregen van de dierenarts (zie
paspoort).
De fokker en koper constateren op de datum van aflevering dat het kitten geen uiterlijke
waarneembare gebreken of afwijkingen heeft.
De kittens behoren tot het ras van de xxx maar uitzonderingen qua bouw, kleur, tekening en
karakter kunnen zich voordoen. Deze vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de fokker.
Ook kan de fokker nooit garanderen dat een kitten nooit ziek kan worden van een genetische
afwijking of aan een ziekte die negatief is getest via DNA.
Zowel fokker als koper bevestigen dat ze samen het contract hebben doorgenomen.
De koper bevestigd dat hij/zij na het tekenen van het contract alle bepalingen in het contract
begrijpt.

Aldus in tweevoud opgemaakt op:_______________________________

Handtekening fokker,

____________________________

Handtekening koper,

____________________________

