
Verkoopvoorwaarden

Geïnteresseerd in een kitten/kat van mijn cattery? Dan eerst dit even lezen!

Als u geïnteresseerd bent in een kitten/kat van mijn cattery verwacht ik van u 
allereerst hier een keer op bezoek komt. Dit geeft u de gelegenheid om met mijn 
katten kennis te maken en met mij natuurlijk. En omgekeerd geeft het mij de 
gelegenheid u wat beter te leren kennen. Net zoals u niet verplicht bent na dit eerste 
bezoek een kitten bij mij te kopen, ben ik ook niet verplicht een kitten aan u te 
verkopen. Dit bezoek is van beide kanten vrijblijvend.

Bent u geïnteresseerd in een kitten/kat van mijn cattery, dan heb ik ook de nodige 
vragen aan u, zoals:

- Wat is de reden dat u een kat van dit ras wilt kopen en bent u bekend met het 
karakter van deze oosterlingen?

- Heeft u plannen om in de toekomst met de kat te gaan showen en/of fokken?
- Wat is uw gezinssituatie en (gezins)samenstelling en dan met name voor 

zover betrekking hebbend op de kat (zijn er kleine kinderen, bent u veel of 
weinig thuis, welke ruimte(s) in huis en eventueel buiten heeft de kat tot zijn of
haar beschikking etc.)?

- Zijn er al andere huisdieren aanwezig en zo ja welke?

Daarnaast heb ik ook een aantal verkoopvoorwaarden.

Ik verwacht van u dat:

- De kat minimaal 1 kattenvriendje krijgt/heeft, zodat hij of zij ook als u niet thuis
bent, niet alleen zit

- De kat iedere dag voldoende contact zal hebben met mensen en andere 
huisdieren en niet in een kooi gehouden zal worden of anderszins opgesloten

- Als u de kat naar buiten wilt laten, dan verwacht ik dat dit onder toezicht of in 
een afgezette ruimte, bijvoorbeeld buitenren, gebeurt. Uitzonderingen hierop 
ben ik soms bereid te maken, afhankelijk van de omgeving waarin u woont.

- Indien u ooit afstand wilt doen van uw kat, wil ik de mogelijkheid hebben deze 
terug te nemen of weten waar deze terecht komt, zodat ik ook met de nieuwe 
eigenaren contact kan blijven onderhouden.



Wat mag u van mij verwachten?

De kittens zijn minimaal 13 weken oud, minimaal 1 kg zwaar, verschillende keren 
ontwormd, volledig gevaccineerd, gechipt en vrij van vlooien en oormijt. Ze worden 
wel met een contract verkocht, waarin de afspraken met betrekking tot de kat 
schriftelijk worden vastgelegd.

U ontvangt uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het kitten zijn/haar stamboom.

De eerste maand dat de kat bij u woont geldt als proefperiode en mocht het om wat 
voor reden dan ook niet goed gaan, dan komt de kat bij ons terug en ontvangt u uw 
aankoopbedrag terug.

Ik doe mijn uiterste best u een gezonde kat, zonder gezondheidsproblemen of 
afwijkingen te verkopen en zullen dan ook, mits u de eerstvolgende werkdag na 
aflevering  van het kitten de dierenarts hebt bezocht en een verklaring van uw 
dierenarts heeft dat het kitten niet in goede gezondheid blijkt te verkeren, zowel het 
kitten terugnemen als het volledige aankoopbedrag en de dierenartskosten 
vergoeden. E.e.a. wordt ook in dit contract vastgelegd.

Indien de kat binnen een week na overdracht zou komen te overlijden als gevolg van 
een infectie ziekte of binnen 3 jaar, geteld vanaf de geboorte, als gevolg van een 
erfelijke aanleg en/of aandoening, mag u gratis een nieuw katje bij mij uitkiezen. Om 
een erfelijke aanleg en/of aandoening te kunnen aantonen is een sectie noodzakelijk.
Ik vraag dan ook wel van u, om van dit recht gebruik te kunnen maken, dat er door 
een erkend patholoog voor huisdieren sectie wordt verricht.

Als er vragen zijn met betrekking tot de voeding, behandeling, opvoeding, 
ontwikkeling e.d. van uw kitten, stellen wij het zeer op prijs als u eerst ons belt of 
mailt, zodat ik u waar mogelijk met raad en daad terzijde kan staan. 


