Koopovereenkomst

Fokker:

C.P. (Colinda ) Mels
Cattery Wild Cat’s
Klimopstraat 40
7601 SG Almelo
wildcatsnoorseboskatten@gmail.com
Neocat lid nummer: 11476

Naam Kitten:
Geboortedatum:
Stamboomnummer:
Geslacht:
Kleur:
Chipnummer:
Paspoortnummer:
Vaccinatiedata:

Ouders:
Vader:
Stamboomnummer:
Kleur:
Testresultaten:
Moeder:
Stamboomnummer:
Kleur:

Overeengekomen koopsom voor bovengenoemde kat

euro

In letters:
Reeds als voorschot betaald

euro 0.00

De koper ontvangt het eigendomsbewijs en de stamboom bij verhuizing. Indien de betreffende registratiepapieren bij aflevering nog niet in het bezit zijn van verkoper, dan verplicht verkoper
zich deze direct na ontvangst aan koper toe te doen komen, voor rekening van de verkoper.
Verkoper draagt er zorg voor dat het kitten volledig wordt gevaccineerd, meerdere malen wordt ontwormd en door de dierenarts is nagekeken op algehele conditie. De bevindingen en
registratie van de vaccinaties worden vermeld in het dierenpaspoort, dat bij aflevering aan de eigenaar wordt overhandigd.
Daarnaast verklaart de verkoper dat het kitten bij aflevering vrij is van parasieten en schimmels en voor zover dit kan worden beoordeeld gezond is.
Het kitten voor rekening van de verkoper is voorzien van een microchip. De chip wordt door de verkoper geregistreerd op naam van de koper, de hiermee gemoeide kosten zijn inbegrepen bij
de verkoopprijs en komen derhalve voor de rekening van de verkoper.
Verhuisd het kitten naar het buitenland dan vereist dit een Rabiës inenting, deze komt voor rekening van de koper.
Koper heeft het recht om binnen 72 uur op de overeenkomst terug te komen, treed de koper later terug dan wordt ten minste 15% van de verkoopprijs ingehouden.
De koper verzekert de fokker dat hij niet als tussenpersoon voor anderen optreedt!

De koper gaat door ondertekening akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden:

1.Verzorging / Gezondheid
Het kitten, de kat dient binnen 3 werkdagen na aankoopdatum door een bevoegde dierenarts te worden gecontroleerd op zijn gezondheid. Wanneer uit onderzoek blijkt dat het kitten/de kat aan
een gebrek of ziekte lijdt kan koper, - na verkoper telefonisch in kennis te hebben gesteld – het kitten/de kat aan verkoper terug bezorgen, waarna bij de eerstkomende gelegenheid recht heeft
op een ander kitten – na het overleggen van een schriftelijke verklaring van de dierenarts. De koper zal de kat een goed thuis geven en met de nodige zorg omringen, de koper zal direct een
dierenarts raadplegen, wanneer de gezondheid van de kat daartoe aanleiding geeft. Wanneer er gezondheidsproblemen worden geconstateerd waarvoor de verkoper op grond van de wet
aansprakelijk is, dient de koper de verkoper hiervan per omgaande in kennis te stellen. Behandeling geschiedt in een dergelijke situatie in nauw overleg met de verkoper. De verkoper is
aansprakelijk voor de gemaakte medische kosten indien wordt vastgesteld dat de kat lijdt aan een erfelijke ziekte of gebrek of welke al voor de verkoop (latent) aanwezig was. De vergoeding
van deze kosten bedraagt ten hoogste de overeengekomen kittenprijs tenzij verkoper en eigenaar hierover andere afspraken maken en deze schriftelijk zijn vastgelegd. De koper zal de kat
onder geen beding laten ontnagelen.
Indien de kat buiten gelaten wordt zal dit uitsluitend in een beschermde ruimte of onder supervisie gebeuren, tenzij de leefomgeving veilig is om de kat vrij buiten te laten. De verkoper is niet
aansprakelijk voor ziektes en aandoeningen indien de kat vrij buiten komt. Kitten wordt onder geen beding in eenzaamheid opgesloten anders dan dit voor medische redenen noodzakelijk is.

2. Huisdier / Fokdier cq Showdier
De verkoper verkoopt de kat met volgende kwalificatie:
In geval van huisdier: Koper verklaart geen handelaar te zijn en het kitten in huis op te laten groeien en te houden als huisdier. Koper verklaart dat het kitten is gekocht als gezelschapsdier. De
koper verplicht zich de kat tijdig te laten castreren, bij voorkeur voor de 9e levensmaand. Indien koper wil gaan fokken is deze verplicht toestemming te vragen aan verkoper en mag koper enkel
fokken als deze van te voren is ingeschreven als erkende cattery en alleen zal fokken volgens het regelement van een erkende Raskatten vereniging. De op de eerste pagina vermelde kat wordt
verkocht als zogenaamde ‘huiskat’. Dit houdt in dat de koper deze kat geen nageslacht zal laten krijgen, tenzij op een later moment schriftelijk anders met de verkoper overeen wordt gekomen.
Indien koper zich niet aan deze afspraaak houdt, verplicht koper zich om voor elk geboren kitten uit deze kat € 300.00 aan verkoper te voldoen.
In geval van fokdier / showdier: De kat wordt als fok /showkat verkocht maar er mag alleen op die wijze mee gefokt worden zoals dat bij een erkende kattenvereninging geoorloofd is. Er worden
geen garanties gegeven voor showkwaliteit, tijdens de overdracht van het kitten/ kat zijn er geen zichtbare gebreken aangetroffen. Bij verkoop van een fokkater verplicht de koper zich éénmalig
één gratis dekking voor een poes van de fokker toe te staan. Wanneer de koper van plan is de kater te laten castreren zal de koper op tijd de fokker hiervan op de hoogte stellen zodat deze
indien mogelijk nog gebruik kan maken van de gratis dekking. Wanneer de poes na 7 weken niet zwanger blijkt te zijn zal er éénmalig een her-dekking volgen.
De kater (dwz de niet gecastreerde kater) zal niet volledig geïsoleerd van andere katten of mensen gehouden worden, hij zal op zijn minst in het gezelschap van één andere kat gehouden
worden. De kat wordt uitsluitend met partners van het ras Noorse Boskat gekruist. Alle poezen die door de kater gedekt worden, zullen voordat de dekking plaats vindt getest zijn op de door de
vereninging gestelde eisen. De poes zal niet eerder gedekt worden eer zij tenminste een leeftijd van 16 maanden bereikt heeft. De poes zal niet meer dan 3 nesten in 24 maanden hebben. Het
is niet toegestaan de kat zonder medeweten langer dan 4 weken op een ander adres dan dat van de koper te huisvesten. Wanneer de koper niet meer met de kat wil fokken zal het dier
gecastreerd of gesteriliseerd worden. De koper verplicht zich tot adequate en sociaal verantwoorde huisvesting gedurende de periode dat de kat voor de fok wordt ingezet.

Mocht de kat niet geschikt zijn voor de fok, anders dan om redenen van medische aard waarvoor de verkoper aansprakelijk is (zie onder punt 1 Verzorging / Gezondheid) dan vindt geen
restitutie van de kittenprijs plaats. Wanneer blijkt dat de kat onvruchtbaar is heeft de koper recht op een ander kitten voor 1/3 van het oorspronkelijke aankoopbedrag. Deze voorwaarde is alleen
van toepassing wanneer is gebleken dat na 3 dekkingen bij 2 verschillende partners, waarvan bekend is dat zij levensvatbare nakomelingen hebben voortgebracht, hij /zij geen levensvatbare
kittens heeft voortgebracht. (zie onder punt 4 Herplaatsing)

3. Terugname kitten
Mocht na de verhuizing blijken dat de kat om welke reden dan ook niet bij de koper kan (blijven) wonen dan zal de verkoper de kat terugnemen onder restitutie van de volledige kittenprijs indien
de kat binnen een periode van maximaal 4 weken wordt teruggebracht in de cattery. Hieronder vallen onder meer redenen als allergie, problemen met andere dieren of socialisatieproblemen
van de kat in zijn nieuwe huis.

4. Herplaatsing
Indien de koper de kat niet wil of kan behouden verplicht de koper zich om in eerste instantie contact op te nemen met de verkoper om in overleg een vervangend thuis te zoeken. De verkoper
heeft in dergelijke situatie het eerste recht de kat terug te nemen, er zal geen teruggave van betaling zijn tenzij de verkoper de kat voor de fok wil gebruiken, in dat geval zal de teruggave
nimmer hoger zijn dan de helft van het aankoopbedrag. Wordt de kat op verzoek van de koper door de verkoper herplaatst, betaalt de verkoper het bedrag dat wordt ontvangen bij het
herplaatsen van de kat aan de (voormalige) eigenaar. Dit bedrag is nimmer hoger dan de aankoopsom en wordt verminderd met eventuele dierenartskosten, castratiekosten indien van
toepassing en eventuele advertentie- en bemiddelingskosten, waarvan de fokker schriftelijk bewijs zal overleggen. De kat zal nooit in kooien of een asiel geplaatst worden.

5. (Plotseling) Overlijden
Indien de kat (plotseling) overlijdt anders dan door “normale “ ouderdom, kan de verkoper verzoeken om sectie te verrichten. De kosten voor de sectie komen voor rekening van de verkoper. De
verkoper ontvangt een afschrift van het sectierapport.

6. Ondertekening
De kater / poes is verkocht als:
Aldus in twee-voud opgemaakt en ondertekend te :
Datum
Handtekening Verkoper

Handtekening Koper

C. P Mels
Klimopstraat 40
7601 SG Almelo
0546-531293 / 06-25267774
wildcatsnoorseboskatten@gmail.com

Extra bijlages die met dit contract meekomen zijn alle test uitslagen van het betreffende ouderpaar. GSD4, PKD, CIN en HCM en eventuele andere testen als die gedaan zijn.
In het geval dat een kitten als fokdier wordt verkocht en 1 van beide ouderdieren PKdef draagt, zal het kitten op voorhand getest worden. De uitslagen hiervan zullen worden meegeleverd.

