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KOOPCONTRACT GEZELSCHAPSDIER

Gegevens Verkoper:
Maine Coon Cattery Peculiar 
Ingrid van Rootseler
Derde Rompert 78
5233AL Den Bosch
tel. +31 (0)6 51859009
www.peculiar-cats.nl
info@peculiar-cats.nl
Rek.nr.: NL84 ABNA 0466 9797 46

De koper en verkoper 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 Koper:
Naam:
Adres: 
Postcode/Woonplaats:
Tel:
Email:

Gegevens Kitten/Kat:
Naam: Peculiar
Kleur:
Geboortedatum:
Geslacht:
Kleur: 
Stamboomnummer:
Chipnummer:

Verkoopprijs: €
Aanbetaling: €
Restbedrag: €

Handtekening Verkoper:                                    Handtekening Koper:
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Voorwaarden/bepalingen behorende bij de koopovereenkomst

~Verkoper verklaart hierbij dat de bovenvermelde kitten/kat, op het
moment van de verkoop, naar haar beste weten, volledig gezond,
vrij van ziekten, afwijkingen en enigerlei parasieten en/of
huidaandoeningen is.

~Verkoper verklaart het kitten/de kat alle benodigde zorg en aandacht
te hebben gegeven, die het kitten/de kat nodig heeft om op te groeien 
tot een gezonde en sociale kat.

~Verkoper verklaart het kitten/de kat de benodigde inentingen te
hebben gegeven. Daarnaast zal het kitten/de kat enkele malen zijn 
ontwormt.

~Verkoper verklaart hierbij met katten te fokken die naar zijn weten
volledig gezond, vrij van ziekten, parasieten en erfelijke aandoeningen 
zijn.

~Verkoper verklaart het kitten/de kat te allen tijde terug te zullen nemen
indien de koper dit wil. Hiervoor zal geen vergoeding door verkoper
aan koper worden gegeven.

De datum van de overdracht zal als aankoopdatum worden benoemd.
De datum van overdracht zal ca.14 weken na de geboorte van het kitten
zijn en wordt in goed overleg met de verkoper en koper bepaald. 
Bij reservering dient € 300,00 aanbetaald te worden. Het restant dient
contant betaald te worden bij aflevering of vooraf per overboeking. 

Verkoper eist van de koper om het kitten binnen 5 werkdagen te laten
onderzoeken door een erkende dierenarts. Als uit het onderzoek blijkt
dat het kitten aan een gebrek of een ziekte lijdt, heeft de koper het recht
om het kitten terug te brengen naar de verkoper. Verkoper zal dan het
aankoopbedrag terugstorten op rekening van de koper, of de koper mag
een ander kitten uitzoeken uit een ander nest van andere ouders indien
aanwezig. De dierenarts dient overigens wel, een door hem persoonlijk
ondertekende verklaring af te geven ter bewijs van het bovenstaande.
Het virus en of gebrek moet zijn opgelopen bij de verkoper.

Deze voorwaarde komt dan ook te vervallen als het kitten in aanraking is
geweest met andere katten en/of vrij rond gelopen heeft zonder toezicht.
De kosten van de dierenarts komen te allen tijde voor rekening van de
koper.

Handtekening Verkoper:                                    Handtekening Koper:
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Wanneer het kitten binnen het eerste levensjaar komt te overlijden als
gevolg van inwendige afwijkingen of erfelijke aandoeningen, die het dier
niet in staat stelt volwassen te worden en die op het moment van
verkoop niet zichtbaar waren en derhalve ook niet bekend waren bij de
verkoper en koper, zal de verkoper een schaderegeling treffen, middels
het gratis aanbieden van een kitten (indien er kittens beschikbaar zijn, of
uit een volgende planning). Dat zal dan wel een kitten worden uit een
ander nest en als mogelijk van andere ouders. Mocht koper hier niet voor
kiezen wordt er 50% van het aankoopbedrag teruggestort op de rekening
van de koper. Het betreft hier aangeboren of erfelijke afwijkingen (geen
besmettelijke ziekten of virussen) Ook al het kitten overlijdt aan de
gevolgen van nalatigheid van de koper (ongeval, vergiftiging etc.
vrijwaart dit de verkoper van elke schadeloosstelling. 
De koper kan alleen aanspraak maken op deze vergoeding indien er een
autopsierapport kan worden overlegd. Hierin moet worden aangetoond
dat het kitten daadwerkelijk is overleden aan een erfelijke aandoening.
Dit rapport zal door een erkend
en bevoegd laboratorium moeten zijn opgemaakt en ondertekend.
Dierenartskosten worden niet door de verkoper vergoed en komen te
allen tijde voor rekening van de koper.

In geval van het ontdekken van een erfelijke afwijking bij het kitten/de
kat gedurende zijn of haar leven, is koper verplicht verkoper hiervan op
de hoogte te stellen. De verkoper heeft het recht het kitten/de kat op
een latere leeftijd op kosten van de verkoper te laten testen op erfelijke
aandoeningen. Op deze wijze kan de verkoper beslissen bepaalde
fokdieren uit te sluiten voor de fok. Verkoper heeft te allen tijde het recht
op een second opinion. Deze zal worden uitgevoerd door een dierenarts
van zijn keuze. De kosten van deze second opinion zijn op rekening van
verkoper. De koper is verplicht om aan dit laatstgenoemde onderzoek
mee te werken teneinde recht te hebben op een schaderegeling met
verkoper.

Handtekening Verkoper:                                    Handtekening Koper:
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De koper wordt verplicht om de verkoper op de hoogte te stellen bij een
eventuele uithuisplaatsing van het kitten/de kat. De verkoper zal te allen
tijde goedkeuring moeten geven voor een nieuwe eigenaar van het
kitten/de kat. Mocht de verkoper het niet eens zijn met de keus, of
indien er nog geen nieuw huis voor het kitten/de kat beschikbaar is, 
is de koper verplicht de verkoper de gelegenheid te bieden om voor het
kitten/de kat een nieuw huis te zoeken, of het kitten/de kat terug te
nemen. Hierbij zal geen vergoeding worden uitbetaald.
Indien het kitten/de kat wordt doorverkocht, blijven de in dit contract
opgenomen bepalingen en gemaakte afspraken van kracht.

Bij mishandeling van de kat welke kan worden aangetoond door een
erkende dierenarts, heeft de verkoper het recht het kitten/de kat terug te
halen en te herplaatsen. De koper zal hier zijn volledige medewerking
aan moeten verlenen. Het aankoopbedrag zal hierbij niet worden
vergoed.

~ Koper verklaart het aangekochte kitten/de kat een liefdevol,
schoon thuis te geven met voldoende bewegings vrijheid, krabpaal
of vergelijkbaar, gezonde voer, kattentoilet en contact met mensen/
andere huisdieren

~Koper verklaart het kitten/de kat niet op te sluiten in kooien.
~Koper verklaart het kitten/de kat nimmer in een asiel te plaatsen.
~Koper verklaart het kitten/de kat nooit te ontklauwen.
~Koper verklaart het kitten/de kat  jaarlijks te laten inenten.
~Koper verklaart het chipnummer te registreren bij een databank

(bijv www.backhomeclub.nl of www.ndg.nl))
~Koper verklaart verkoper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen

van het eventueel vroegtijdige overlijden van de aangekochte kat.
~Koper verklaart hierbij het inentingsboekje,

de stamboom (indien deze al in bezit van de verkoper is) te hebben 
ontvangen.

~Koper verklaart dat het kitten/de kat alleen onder toezicht of in een
afgesloten tuin/balkon naar buiten gelaten wordt.

Handtekening Verkoper:                                    Handtekening Koper:
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Onze kittens/katten worden in eerste instantie alleen verkocht aan
liefhebbers. De koper verklaart dan ook niet te willen fokken met het
kitten/de kat. De verkoper verklaart geen handelaar te zijn en dus niet
als tussenpersoon voor anderen te fungeren. Het kitten/de kat zal bij de
koper in huis opgroeien als huisdier. De verkoper eist van de koper, om
het kitten in de maand dat het kitten 6 maanden oud wordt,
te castreren/steriliseren. Hiervan zal de koper een bewijs dienen te
overleggen aan de verkoper, welke persoonlijk is ondertekend door een
erkende dierenarts. Omstandigheden waardoor er van deze bepaling
afgeweken dient te worden, dienen besproken te worden met de
verkoper.

Bij overtreding van deze bepaling zal per nest een bedrag van € 3500,00
en per dekking een bedrag van € 650,00 verschuldigd zijn aan de verko-
per. (Dit geldt ook voor “ongelukjes”) Indien een fokverbod van de
eigenaar van de dekkater komt (bij buitendekkingen) zullen ook deze
kosten voor rekening komen van de koper.

Koper verplicht zich het poesje/katertje te steriliseren/
castreren in de maand dat het kitten 6 maanden oud wordt,
tenzij de gezondheid dit mogelijk niet toelaat. Bewijsstuk van
dierenarts na de ingreep aan de fokker toe te sturen.

Voor poesjes geldt een uitzondering na overleg met de fokker,
ook rekening houdend met een hogere aanschafprijs.

Voor de volledigheid: met katertjes mag pertinent NIET
gefokt worden!

--------------
(paraaf)

Handtekening Verkoper:                                    Handtekening Koper:

5



W
e aren’t like other cats ...w

e’re P
eculiar

,
,

Met het kitten/de kat mag worden geshowd. De verkoper geeft geen
garantie op showkwaliteit. Showen mag alleen op een manier zoals door
een erkende kattenvereniging geoorloofd is. 

Beide ouders van het kitten/de kat zijn, voordat er een dekking heeft
plaats gevonden, getest op Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM) en
Polycystic Kidney Disease (PKD) Daarnaast zullen er diverse bloedtesten
(o.a. FIV en FELV) gedaan worden. De verkoper zal een kopie van deze
testen bij de verkoop aan de koper overhandigen.

Als blijkt dat de koper binnen een termijn van 2 weken toch last krijgt
van een allergische reactie welke aantoonbaar wordt veroorzaakt door
het kitten, mag de koop worden ontbonden en zal het aankoopbedrag,
met uitzondering van de aanbetaling, worden teruggestort op de
rekening van de koper. De koper dient het kitten zelf te retourneren bij
de verkoper.

Bij overtreding van de bepalingen en afspraken die zijn opgenomen in dit
contract, heeft de verkoper het recht om het kitten terug te eisen.
Hierbij wordt 50% van het aankoopbedrag, min de aanbetaling
teruggestort op rekening van de koper. Alle juridische kosten welke
voortvloeien uit het overtreden van de bepalingen en afspraken welke
zijn opgenomen in dit koopcontract, komen voor rekening van de koper.

Aldus in tweevoud opgemaakt te:

Op: dd-mm-jjjj.

Handtekening Verkoper:                                    Handtekening Koper:
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john & ingrid van rootseler ~ derde rompert 78 ~ 5233 al den bosch / nederland

tel +31 (0)651859009 ~ www.peculiar-cats.nl ~ mail: info@peculiar-cats.nl


