(concept)

Verkoopcontract Cattery Xarana
Heeft verkocht aan:
Naam:
Straatnaam
Postcode/Plaats
Tel:
Email:
Het volgende Ras:
Naam:
Geb. Datum:
Kleur en sexe:
Koopprijs:
1. De koper verzekert de fokker dat hij niet als tussenpersoon voor anderen
optreedt.
2. De fokker verklaart dat het kitten zich op de dag van aankoop in goede
gezondheid bevindt, is gevaccineerd tegen nies/katteziekte en regelmatig
ontwormd is. De vaccinatie tegen nies/katteziekte dient nog eenmaal
door de koper herhaald te worden, minimaal 3 weken na de eerste
vaccinatie en uiterlijk binnen 2 maanden. Op het moment van herhaling
mag het kitten geen ziekteverschijnselen vertonen.
Het kitten is reeds gecastreerd.*
* Een kitten dat niet gecastreerd verhuisd krijgt en ander contract dit geldt
zowel voor een liefhebber kitten als een kitten dat voor de fok verkocht
wordt, voor kittens die verkocht worden naar het buitenland gelden ook
andere regels.
Het inentingsboekje met gezondheidsverklaring van de dierenarts en de
stamboompapieren worden indien zij reeds in bezit zijn van fokker, bij de
overdracht van het kitten overhandigd en anders zo spoedig mogelijk
toegezonden.
Tijdens de overdracht van het kitten, zijn geen zichtbare gebreken
aangetroffen.
3. Indien een kitten aan een erfelijke ziekte mocht komen te overlijden voor
de leeftijd van 15 maanden dan heeft koper recht op een ander kitten. De
fokker geeft in principe geen geld terug. ** Koper kan alleen aanspraak
maken op deze bepaling indien hij een autopsie-rapport 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.
** Indien de koper toch aanspraak wil maken op een schadevergoeding (in
een zeer uitzonderlijk geval). Dan dient de koper aan de fokker alle
noodzakelijke kosten van veterinair onderzoek en behandeling (euthanasie
daaronder begrepen) samenhangende met het gebrek, op vertoon van
bewijsstukken te voldoen. De koper dient de aard en omvang van het
geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van
het veterinair ingrijpen aan te tonen aan de hand van een verklaring van
een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde
gebreken.
De verplichting van de fokker tot betaling van schadevergoeding is een
risicoaansprakelijkheid. De door de fokker verschuldigde
schadevergoeding zal echter nooit meer bedragen dan de door de koper
aan fokker betaalde koopprijs.
4. Koper verplicht zich goed voor het kitten te zorgen, gezonde voeding te
geven en een schone omgeving te bieden met voldoende
bewegingsvrijheid (dus geen kooi).
5. Het kitten zal onder geen beding ontnageld worden.
6. Het kitten zal niet vrij buiten kunnen lopen tenzij dit een veilig omheinde
tuin betreft.
7. Indien koper door omstandigheden niet meer in staat is het kitten te
behouden, zal er samen met de fokker een vervangend tehuis gezocht
worden. Voor katten die naar het buitenland verkocht zijn is het
wenselijk dat de koper zelf een goed tehuis zoekt voor de kat. Naam en
adres van de nieuwe eigenaar zullen aan de fokker moeten worden
doorgegeven.
______________________________________________________________________________
Dit contract is gelezen en begrepen en voor beide partijen bindend en vervangt
alle hiervoor gemaakte afspraken en overeenkomsten, zowel mondelinge als
schriftelijke.
Het kitten wordt verkocht als: liefhebber/huiskat
Aldus in tweevoud opgemaakt te
Datum:
Handtekening: fokker

Handtekening: nieuwe eigenaar

