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Paraaf fokker 1 van 5 Paraaf kopers 

Koopovereenkomst kitten Cattery AsKháMo 
 
 
Deze overeenkomst is aangegaan door: 
 
Maine Coon Cattery AsKháMo (rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. A.W.M. van 
Wissen); hierna te noemen “de fokker1” 
 
en  
 

Klik hier als u tekst wilt invoeren., woonachtig te Klik hier als u tekst wilt invoeren.; hierna te 
noemen "koper(s)".  
 
De fokker van onderstaand kitten en de koper(s) verklaren middels zijn/haar handtekening 
akkoord te gaan met alle bepalingen in deze overeenkomst. Deze overeenkomst is derhalve 
bindend. 
 
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.  

 Stamboomnummer: (NL) FE LO Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

 Chipnummer: 5282100043Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
Hierna te noemen “de kat”. 
 

Mag gebruikt worden voor fokdoeleinden: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 

Bijzonderheden: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
   

                                                           
1 De fokker is een zgn. hobbyfokker. De prijs voor de kat is niet bedoeld als broodwinning, maar om er de hobby (deels) mee 
te kunnen financieren. De fokker hecht er sterk aan dat het welzijn van de dieren voorop staat en dat uitsluitend op 
verantwoorde wijze gefokt wordt om het individuele dier en in breder perspectief het ras te beschermen. In dit licht moeten 
de vermelde bepalingen en verplichtingen van beide partijen worden gelezen. 
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Ouders 

Vader kittens:  Klik hier als u tekst wilt invoeren., is voorafgaande aan de dekking 
getest2 op: 

 FeLV en FIV: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 HCM1, PKDef en SMA(DNA): Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 HCM en PKD (echo): Klik hier als u tekst wilt invoeren.) 

 Patella Luxatie: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 Heupdysplasy: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 Bloedgroep (DNA-genotype): Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Moeder kittens:  Klik hier als u tekst wilt invoeren., is voorafgaande aan de dekking 
getest3 op: 

 FeLV en FIV: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 HCM1, PKDef en SMA(DNA): Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 HCM en PKD (echo): Klik hier als u tekst wilt invoeren.) 

 Patella Luxatie: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 Heupdysplasy Klik hier als u tekst wilt invoeren.:  
 Bloedgroep (DNA-genotype): 

 
Koopsom 

Het totale aankoopbedrag van de kat bedraagt: € Klik hier als u tekst wilt invoeren. en is bij 
ondertekening van deze overeenkomst cash/bankoverboeking voldaan. 
 
Eigendomscertificaat 
Bij stamboomvereniging Felikat kan maar een persoon als eigenaar van de kat worden 

opgegeven. Met de koper(s) is overeengekomen dat dit zal zijn: Klik hier als u tekst wilt 
invoeren. 
 
Algemeen 
De fokker: 

 is ten allen tijde bereikbaar voor overleg, advies en vragen. 

 heeft ten allen tijde het recht de kat te bezoeken en te beoordelen. Mocht bij dit 
bezoek blijken dat de koper(s) belangrijke informatie hebben achtergehouden of de 
kat in ernstige mate verwaarlozen en/of mishandelen, dan heeft de fokker het 
recht de kat terug te vorderen en de aankoop dus ongedaan te maken. De 
aankoopsom minus de aanbetaling zal dan worden terugbetaald aan de koper(s). 

 
De koper(s): 

 verzekeren de fokker dat zij niet als tussenpersonen voor een derde optreden of als 
handelaren. Als de kat bedoeld is als cadeau dienen de NAW-gegevens van deze 
persoon vermeld te worden op deze overeenkomst. 

                                                           
2 De officiële testuitslagen zijn ten allen tijden op te vragen bij de fokker. 
3 De officiële testuitslagen zijn ten allen tijden op te vragen bij de fokker. 
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 zullen de kat nimmer afgeven aan een asiel. Te alle tijden dient de fokker ingelicht 
te worden wanneer er sprake is van herplaatsing. Zo mogelijk zal er een passende 
oplossing worden gezocht. 

 zullen bij doorverkoop of afgifte van de kat aan derden te allen tijde de NAW-
gegevens van de nieuwe eigenaar doorgeven aan de fokker. 

 
Indien de koper(s) enige vorm van nalatigheid, onverantwoordelijk gedrag en/of onnodige 
onwetendheid kan worden verweten, vervallen de rechten uit deze overeenkomst. 
 
Gezondheid van de kat 
De fokker: 

 verklaart dat er alleen gefokt wordt met gezonde katten die vrij zijn van ziekten, 
parasieten of erfelijke aandoeningen en dat hiermee gefokt wordt volgens de 
daarvoor geldende richtlijnen en adviezen van de raskattenvereniging Felikat en de 
Rasclub Maine Coon. Het uitsluiten van erfelijke aandoening reikt zover als mogelijk 
is middels preventieve testen en screeningen bij de (voor)ouders. 

 verklaart dat op het moment van verkoop de kat naar beste weten en na onderzoek 
door de dierenarts, volledig gezond en vrij van ziekten, afwijkingen en enigerlei 
parasieten en/of huidaandoeningen is. De kat heeft de benodigde inentingen (twee) 
gehad en is ontwormd en ontvlooid volgens de daarvoor geldende richtlijnen. 
Tevens is de kat gechipt. 

 verklaart de kat alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven, die de kat 
nodig heeft om op te groeien tot gezonde en sociale kat. 

 
Indien binnen vijf werkdagen na aanschaf van de kat, door een bevoegd dierenarts 
vastgesteld, blijkt dat de kat aan een erfelijke of aangeboren ziekte of aandoening lijdt, 
zal hierover contact worden opgenomen met de fokker. 
Mocht dit gebrek of deze ziekte voor de koper(s) aanleiding zijn om de koop te willen 
ontbinden, dan zal er in overleg naar een gepaste oplossing worden gezocht. Hiervoor zal 
een verklaring van de bevoegde dierenarts moeten worden overlegd. 
 
Indien de fokker nalatigheid kan worden verweten, zal het volledige aankoopbedrag 
worden terugbetaald of een nieuw kitten worden aangeboden, zodra dit beschikbaar is. 
 
Wanneer de kat binnen 12 maanden na aankoopdatum komt te overlijden aan een erfelijke 
of aangeboren ziekte of aandoening, dan zullen de koper(s) de fokker hiervan op de hoogte 
stellen en hebben de koper(s) recht op een vergoeding of een nieuw kitten, zodra dit 
beschikbaar is. 
De koper(s) kunnen hier alleen aanspraak op maken wanneer deze een verklaring van een 
bevoegd dierenarts of een rapport van autopsie van een bevoegd laboratorium aan de 
fokker overlegt, waaruit blijkt dat de kat daadwerkelijk aan deze erfelijke ziekte of 
aandoening is overleden. 
 
De fokker: 

 is in deze niet aansprakelijk voor de gemaakte kosten bij een dierenarts of 
specialist door de koper(s). 
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 behoudt het recht om een second opinion te vragen wanneer enige twijfel bestaat 
over de ziekte van de kat of de oorzaak van overlijden. 

 
Verzorging 
De koper(s) verplichten zich om: 

 goed voor de kat te zorgen, deze te laten enten, ontwormen en te behandelen 
tegen teken en vlooien volgens de daarvoor geldende richtlijnen. 

 te zorgen voor gezonde voeding, schoon en vers drinkwater en een schone en 
gezonde leefomgeving met voldoende bewegingsvrijheid conform de daarvoor 
geldende eisen van de landelijke overheid en/of katverenigingen (dus geen kooi). 

 de kat nooit te ontnagelen en ook zullen de stembanden intact gehouden worden. 
 
Showen 
In principe fokt de fokker de kat als huisdier. Besluiten de koper(s) om met de kat deel te 
nemen aan shows, dan worden er door de fokker geen garanties gegeven voor 
showkwaliteiten. Als de kat geen kwalificaties behalen, dan is hiervoor geen 
aansprakelijkheid toe te wijzen aan de fokker. 
Mochten er kwalificaties behaald worden, dan wordt de fokker hiervan graag op de hoogte 
gehouden. 
 
Fokken 
De kat mag uitdrukkelijk niet voor de fok gebruikt worden. Dit is mondeling met de 
koper(s) besproken en schriftelijk vastgelegd in deze overeenkomst. 
Indien de koper(s) zich niet aan deze afspraak houden, zijn zij een aanvullende betaling 
van € 450,- verplicht. Door de fokker zullen tevens de benodigde (juridische) stappen 
worden ondernomen om directe castratie af te dwingen. De volledige kosten hiervoor 
komen ook voor rekening van de koper(s). 
 
Advies 
Aangezien de kat niet wordt aangeschaft met fokdoeleinden, adviseert de fokker de 
koper(s) om de kat, zo snel als medisch mogelijk en aanvaardbaar is, te laten castreren of 
steriliseren.  
 
Tevens adviseert de fokker om het chipnummer van de kat te laten registreren in een van 
de daarvoor aangewezen databanken. 
 
Eigen risico  
De fokker adviseert om de kat niet vrij buiten te laten lopen daar er altijd gevaren 
aanwezig zijn voor het oplopen van ziekte(n), letsel, ongewenste bevruchting en 
ontvreemding. 
Indien de koper(s) de kat zonder enige bescherming buitenshuis laat, draagt de fokker 
geen enkele aansprakelijkheid voor opgelopen letsel of ziekt(en); in welke vorm dan ook. 
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Nadere bepalingen 
Op deze overeenkomst is het Nederlandse rechts van toepassing. 
 
Alle juridische kosten, voortvloeiend uit overtredingen door de koper(s) tegen de inhoud 
van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen en afspraken, komen voor rekening 
van de koper(s). 
De fokker behoudt zich te allen tijden het recht om, in belang van het dier, de koop te 
ontbinden bij overdracht. 
 

Deze overeenkomst is in tweevoud opgesteld op Klik hier als u tekst wilt invoeren. in Helden, 
Nederland en vervangt alle voorgaande mondelinge en schriftelijk gemaakt afspraken en 
overeenkomsten. 
 
Ondergetekenden verklaren de inhoud van deze overeenkomst te hebben gelezen en 
akkoord te gaan met de hierin opgestelde voorwaarden en bepalingen. 
 
Een exemplaar van deze overeenkomst is, samen met het inentingsboekje, de stamboom4 
en het eigendomscertificaat van de kat, 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. 
Cattery AsKháMo 
 
 
 
 
 

       Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
  

                                                           
4
 Indien de stamboom fysiek nog niet beschikbaar is, zal een betalingsbewijs aan de stamboomvereniging 

Felikat worden verstrekt. De stamboom zal dan zsm na ontvangst door de fokker worden opgestuurd naar de 
kopers. Dit kan het geval zijn als het chipnummer nog niet bekend is bij het aanvragen van de stamboom. 


