!
Kemperioni’s Coons
Noorderdiep 170
7876 CH Valthermond
Contract: NUMMER
Kemperioni’s Coons, hierna te noemen Fokker, heeft op verkocht aan:
NAAM (hierna te noemen koper)
Straatnaam:
Postcode / Plaats:
Telefoonnummer:
Email:
De volgende Maine Coon kat:
Naam: Kemperioni’s
Geboortedatum:
Kleur:
Geslacht:
Stamboomnummer:
Chipnummer:
Europees Paspoort:
Vader:
Moeder:
De verkoopprijs bedraagt ….. euro.
Koper heeft het recht binnen 72 uur op de overeenkomst terug te komen. Komt koper later terug, dan
wordt minstens 15% van het aankoopbedrag ingehouden.
Algemene bepalingen:
1.

Koper verzekert fokker dat hij niet als tussenpersoon voor anderen optreedt.

2.

De Fokker verklaart dat het kitten op de dag van aankoop in goede gezondheid verkeert en
2 x is ingeënt tegen nies- en kattenziekte, gechipt en regelmatig ontwormd is.
Het Europees paspoort met gezondheidsverklaring d.d. DATUM van de
dierenartsenpraktijk De Linten, te Ter Apel, wordt bij de overdracht van het kitten
overhandigd. Als ook de bijbehorende NLKV-stamboom en -indien gewenst- een maand
gratis verzekering van PetPlan.

3.
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Indien het kitten binnen 12 maanden na aankoopdatum aan een erfelijke ziekte mocht
komen te overlijden, heeft koper recht op een ander kitten.
Koper kan alleen aanspraak maken op deze bepaling indien zij een verklaring van een
bevoegd dierenarts of rapport van een autopsie 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.
Paraaf koper:

4.

Koper verplicht zich goed voor de kat te zorgen, regelmatig te laten enten, ontwormen,
gezonde voeding te geven en een schone omgeving te bieden met voldoende
bewegingsvrijheid.

5.

Indien koper door omstandigheden niet meer in staat is het kitten/de kat te behouden, zal
fokker worden ingelicht. Fokker zal zich dan inzetten om een vervangend tehuis voor het
kitten/de kat te zoeken.
Mocht koper zelf een goed thuis voor de kat vinden, dienen de gegevens van de nieuwe
eigenaar/eigenaresse schriftelijk te worden doorgegeven aan fokker.
Een kat die herplaatst wordt zal altijd eerst gecastreerd worden.
De kat zal nooit in een asiel geplaatst worden.
Wanneer er geen goed tehuis voor de kat gevonden wordt, zal de kat worden terugbezorgd
bij de Fokker. In dat geval zorgt de koper voor het vervoer van de kat. Er zal dan geen
teruggave van betaling zijn.

6.

Het kitten/de kat wordt als zogenaamde liefhebberskat verkocht.
Met een liefhebberskat mag niet gefokt worden.
Fokker en koper komen overeen dat het kitten/de kat gesteriliseerd zal worden rond de
leeftijd van 6 tot 9 maanden. Koper zal na sterilisatie een bewijs aan fokker doen
toekomen.
Op stamboomaanvragen met Kemperioni’s NAAM als moeder/vader zonder schriftelijke
toestemming van fokker staat een boete van 10.000 euro per nest.

7.

Dit contract is voor beide partijen bindend en vervangt alle hiervoor gemaakte afspraken,
zowel mondeling als schriftelijke.

Aldus in tweevoud opgemaakt te Valthermond, d.d.
Handtekening Fokker/verkoper
Kemperioni’s Coons

handtekening koper
NAAM

*Alle juridische kosten voortvloeiend uit overtredingen tegen de in dit contract opgenomen artikelen
zijn voor rekening van de koper. Verkoper behoudt ten allen tijde het recht om de koop te ontbinden, in
het belang van het kitten/de kat.
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