Koopovereenkomst.
Gegevens fokker/verkoper :
Naam :
Tamara Beeren
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Helmond
Telefoonnummer :
+31 (0) 6- 50970982
Catterynaam :
Bonsatsu Nala
Lid van fokkersvereniging: Mundikat
Gegevens koper:
Naam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Land:
Telefoonnummer :
ID soort:
Documentnummer:
Gegevens kat:
Naam :
Ras :
Kleur :
Geboortedatum :
Geslacht :
Stamboomnummer:
Nr. vaccinatieboekje:
Chipnummer:
Koopsom:

Heilige Birmaan

Bijzonderheden:
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Genoemde kat:
•

Is verkocht als: HUISKAT/SHOWKAT/FOKKAT

•

Is verkocht MET/ZONDER fokverbod

• Mag NIET worden vervreemd, in andere handen overgaan door middel van koop,
schenking en/of anderszins zonder uitdrukkelijke toestemming van de
fokker/verkoper.
•

De boven genoemde kat is bedoeld voor eigen gebruik.

•

Koper handelt NIET uit iemand anders naam.

Katers en poezen verkocht als HUISKAT/SHOWKAT dienen te allen tijde
gecastreerd/gesteriliseerd te worden op een leeftijd van hooguit 9 maanden. Na deze
castratie/sterilisatie dient de koper een bewijs hiervan naar de fokker te sturen. Dit
castratie/sterilisatie bewijs dient voorzien te zijn van een stempel EN handtekening
van de dierenarts die de castratie/sterilisatie heeft uitgevoerd. Katers en poezen
verkocht met fokverbod mogen geen nageslacht verwekken. Ook NIET met een
ander ras/soort. Indien koper zich niet houd aan het fokverbod staat daar een boete
tegenover van € 1000,- per overtreding.
Koper is er van op de hoogte dat bij katertjes de testikels mogelijk niet altijd goed
ingedaald zijn. Hier is dan een grotere operatie voor nodig. De kosten voor een
dergelijke operatie zijn voor de koper.
Op katten verkocht als showkat kan de fokker geen garanties geven op
showresultaten.
Fokker/verkoper verklaart hierbij dat de bovenvermelde kat op het moment van
verkoop naar zijn/haar beste weten volledig gezond is en vrij van ziekten,
afwijkingen en enigerlei parasieten en/of huidaandoeningen. Genoemde kat is
volledig ingeënt zoals vermeld in het entingsboekje. Voor zover bekend komen er in
de lijn van genoemde kat geen erfelijke afwijkingen voor die de gezondheid van de
kat nadelig kunnen beïnvloeden.
Indien de koper de genoemde kat (opnieuw) wenst te laten testen of wil laten
onderzoeken (ongeacht welke test/onderzoek), moet dit gebeuren op de
eerstvolgende werkdag na de overdracht. Dergelijke testen en onderzoeken moeten
gedaan worden door een erkend dierenarts, en zijn te allen tijde voor rekening van
de koper.
Mocht bij een dergelijk onderzoek blijken dat de genoemde kat op het moment van
verkoop niet in goede gezondheid verkeerde, dan moet dit door de dierenarts
schriftelijk, op officiëel briefpapier, met redenen en vermelding van de gevonden
ziekte(s) worden verklaard. Een dergelijke brief moet door de onderzoekende
dierenarts met de hand worden ondertekend (geen stempel).
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Wanneer genoemde kat, na de overdracht en binnen de hierboven vermelde termijn,
in aanraking komt met andere dieren (katten), kan de fokker/verkoper niet langer
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tijdens het onderzoek geconstateerde
(besmettelijke) ziektes of parasieten. Bij tijdig gemelde en goed gediagnosticeerde
ziektes is de fokker/verkoper verplicht in samenspraak met de koper een
schaderegeling te treffen.
Indien de bovengenoemde kat ziek is heeft de fokker/verkoper ten allen tijde het
recht de kat opnieuw te laten onderzoeken bij een dierenarts naar fokker/verkoper
diens keuze. De koper dient aan dit onderzoek mee te werken door op de
afgesproken datum en tijd op de afgesproken locatie te verschijnen met de
bovengenoemde kat. De kosten van dergelijke onderzoeken zijn voor rekening van
de fokker/verkoper.
Indien genoemde kat binnen een termijn van 12 maanden overlijdt aan een, door
middel van sectie vastgestelde, aangeboren, erfelijke dan wel genetische afwijking,
zal verkoper/ fokker de koper schadeloos stellen door (in overleg) keuze uit een
ander kitten of restitutie van 50% van het aankoopbedrag. Deze sectie dient te
worden uitgevoerd door een erkend patholoog van de universiteit te Utrecht
(Nederland) en dient met de hand ondertekend te zijn door deze patholoog.
Koper verklaart dat hij/zij er alles aan zal doen om het welzijn van genoemde kat te
bevorderen. Dit houdt minimaal in dat genoemde kat:
•
•
•
•
•
•

Vrij gehuisvest wordt in een woning, niet opgesloten in een kooi.
Niet los buiten mag lopen, wel in een speciaal afgezette tuin of kattenren.
Niet verstoken zal blijven van menselijk gezelschap en huiselijk verkeer.
Voldoende vers water en gezonde kwaliteitsvoeding zal krijgen.
Een goede, hygiënische verzorging zal krijgen.
Indien nodig verantwoorde medische hulp zal krijgen.

De koper zal de fokker op de hoogte stellen bij verhuizing en diens nieuwe adres
binnen twee maanden doorgeven. Als er gedurende de levensduur van de kat
verwaarlozing of mishandeling wordt geconstateerd is de fokker gerechtigd de kat
onvoorwaardelijk en zonder restitutie terug te nemen.
Het is de intentie van de fokker dat de kat een permanent en liefdevol thuis krijgt.
De kat mag nooit aangeboden worden aan een dierenwinkel, dierensupermarkt,
asiel, laboratorium, marktplaats of soortgelijke websites en (online) dierenveiling.
Indien de koper door onvoorziene omstandigheden niet langer voor de kat kan
zorgen moet hij/zij de kat eerst aanbieden aan de fokker, zodat de fokker hulp kan
bieden bij het zoeken van een nieuw, geschikt, liefdevol thuis voor de kat. Bij het
vinden van een nieuwe thuis voor de kat heeft de nieuwe eigenaar de verplichting
een gelijkaardig contract te tekenen en zullen de gegevens van de nieuwe eigenaar
bij de fokker bewaard blijven. De oude eigenaar kan geen rechten meer laten gelden
op de herplaatste kat.
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Door ondertekening verklaart de koper dit contract gelezen te hebben en akkoord te
gaan met het hierin bepaalde.
Aldus in tweevoud opgemaakt
Plaats: Helmond
Datum:

Handtekening fokker/verkoper:

Handtekening koper:
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