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Overeenkomst aanbetaling kittens Cattery AsKháMo 
 
 

Deze overeenkomst is aangegaan door: 
 
Maine Coon Cattery AsKháMo (rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. A.W.M. (Almar) van 
Wissen); hierna te noemen “fokker” 
 
en  
 

Klik hier als u tekst wilt invoeren., woonachtig te Klik hier als u tekst wilt invoeren.; hierna te 
noemen "koper(s)". 
 
 

Ondergetekenden verklaren hierbij dat de koper(s) op Klik hier als u tekst wilt invoeren. aan 

de fokker een aanbetaling hebben gedaan op onderstaand kitten voor het bedrag van € Klik 
hier als u tekst wilt invoeren. 
Het resterende aankoopbedrag van € Klik hier als u tekst wilt invoeren. zal bij de definitieve 
overdracht worden voldaan. De exacte datum hiervoor zal in overleg worden afgesproken. 
 
Beschrijving kitten: 

 Naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 Ras: Maine Coon EMS-code: MCO 

 Kleur: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Kleurcode: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 Geslacht: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 Geboren: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 

Deze aanbetaling garandeert dat de koper(s) het recht hebben om 13 weken na de 
geboorte dit kitten over te nemen van de fokker. De fokker kan dit kitten vanaf dit 
moment niet meer toekennen aan andere geïnteresseerden. 
 
Indien de koper(s) zich (om welke reden dan ook) bedenken, is terugbetaling van (een deel 
van) de aanbetaling alleen mogelijk als de fokker dit kitten nog tijdig (binnen 13 weken na 
de geboorte) kan plaatsen bij een andere geïnteresseerde koper. 
Indien dit niet mogelijk is, is terugbetaling niet mogelijk en zal de aanbetaling gebruikt 
worden om de kosten te dekken die de fokker maakt als dit kitten na 13 weken nog bij de 
fokker dienen te verblijven. 
 
Mocht met 13 weken of eerder blijken dat het kitten door medische omstandigheden niet 
verkocht kan worden, dan ontvangen de koper(s) de aanbetaling voor dit kitten terug. 
 
De fokker behoudt zich ten allen tijden het recht om af te zien van de definitieve 
overdracht indien blijkt dat de koper(s) belangrijke informatie hebben achtergehouden. De 
aanbetaling zal dan in zijn geheel worden terugbetaald aan de koper(s). 
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Deze overeenkomst is in tweevoud opgesteld op 09-03-2016 in Helden, Nederland. Een 
exemplaar van deze overeenkomst is verstrekt aan de koper(s). 
 

Datum: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Plaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 
Handtekening fokker,    Handtekening koper(s), 
 
 
 
 
 

Almar van Wissen     Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 
 
 
 

       Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 
 
 

        


