
Cattery …………………………….ism Pika Blu 
KOOPCONTRACT 

 
  Naam: 

Adres: 
Woonplaats: 

         Tel:  
         Email:  

     Homepage:  
 
 

De koper en verkoper van het kitten waarop dit koopcontract betrekking heeft, 
verklaren middels zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in 
dit contract. Dit contract is derhalve bindend. 
 
Gegevens Kitten: 
Naam:  
Ras:  
EMS code:  
Kleur:  
Geboortedatum: 
Geslacht:  
Stamboomnummer:  
 
Gegevens Koper: 
Naam:  
Adres:  
Woonplaats:  
Tel:  
Mail:  
 
Verkoper verklaart hierbij dat de bovenvermelde kat op het moment van de verkoop 
naar haar beste weten en na onderzoek door de dierenarts, volledig gezond en vrij 
van ziekten, afwijkingen en enigerlei parasieten en/of huidaandoeningen is.  
 
Verkoper verklaart het kitten alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven 

dat het kitten nodig heeft om op te groeien tot een gezonde en sociale kat.  
Verkoper verklaart het kitten de benodigde inentingen (twee) en wormenkuren te 
hebben gegeven.  
Verkoper verstrekt op aanvraag de testuitslagen van de ouders via de fokker op te 
vragen indien zich erfelijke ziektes voordoen in de lijnen en hierop getest kan 
worden. 
 

 Verkoper verklaart hierbij de stamboom aan koper te zullen afgegeven zodra 
de poes volledig betaald is. Koper dient zelf zorg te dragen dat de poes/kater 
over wordt geschreven op zijn/haar naam via de NRKV. 

 Verkoper verklaart het eens te zijn met de betalingsvoorwaarden. De totale 
verkoopsom komt hiermee op ………….. euro.  

 Mocht het zo zijn dat er onderhandelingen plaatst gaan vinden naderhand 
over een kitten terug na een dekking wordt de prijs uiteraard verrekend t.o.v. 
de geldende prijs van een dekking… (1000-500= 500 euro voor een kitten als 
voorbeeld) 



 De periode dat een fokpoes beschikbaar MOET zijn voor een nestje is gesteld 
op het moment van vruchtbaar zijn tot na een jaar als al het testwerk is 
gedaan en het poesje gezond is verklaard. waarna de nieuwe eigenaar de 
poes eventueel mag laten castreren of voor eigen gebruik inzetten.  

 Testwerk is voor rekening van koper en wordt geadviseerd een echo op HCM, 
PL en PKD te laten doen na 1 jaar en een snaptest (FELV/FIV)  als er een 
dekking plaats gaat vinden. We hebben inmiddels een betrouwbaar adres 
gevonden in Barendrecht waar we een mooie prijs kunnen krijgen voor alle 5 
testen in 1x, te weten; 
Spoed en verwijskliniek Evidensia 
Bijdorp-West 12  
2992 LC Barendrecht  

Telefoon 085 - 48 77 090 
Email info@spoedenverwijskliniek.nl) 

 Mocht het zo zijn dat de poes onvruchtbaar blijkt te zijn of om andere reden 
buiten de schuld van beide partijen om niet kan zorgdragen voor de beloofde 
kittens c.q. nestje volgt er overleg met de fokker wat te doen. 

 De poes dient beschikbaar te zijn voor shows, nieuwe eigenaar Dhr/Mevr 
…………………………………………………………………………………is meer dan 
welkom om dit zelf te doen met hulp van en in overleg met de Pika Blu 
commissie maar indien niet van toepassing zal de commissie zorgdragen voor 
de benodigde rapporten die kunnen helpen met de verkoop van de kittens en 
promotie van het ras en de benodigde CAC’s voor de aangevraagde nieuwe 
kleur/ras. 

 Poes dient in een beschermde omgeving binnen de woning gehouden te 
worden om ongelukken te voorkomen zolang het contract geldt en de dek- en 
koopvoorwaarden voldaan kunnen worden. 

 Mocht het kitten toch komen te overlijden is autopsie verplicht, dit om de 
gezondheid van het fokprogramma te kunnen blijven garanderen. Ook dient 
dit doorgegeven te worden aan het stamboek van de NRKV en aan de Pika 
Blu commissie 
 

Verkoper raadt de koper aan het kitten binnen 5 werkdagen te laten onderzoeken 
door een erkende dierenarts. Verkoper/fokker zal met de koper een schaderegeling 
treffen middels het vergoeden van dierenartskosten indien het kitten binnen 5 
dagen na overdracht een besmettelijke ziekte dan wel virus blijkt te hebben welke 
het dier zou moeten hebben opgelopen bij verkoper. De dierenarts dient hiervoor 

een verklaring af te geven. 
 
Verkoper en fokker zal met de koper een schaderegeling treffen middels het gratis 
aanbieden van een kitten van het zelfde ras, dan wel teruggave van een deel van de 
aankoopprijs die is overeengekomen bij de aankoop van het kitten, wanneer blijkt 
dat het kitten voor de leeftijd van 1 jaar zal overlijden als gevolg van inwendige 
afwijkingen die het dier niet in staat stellen volwassen te worden en die op het 
moment van verkoop niet zichtbaar waren en derhalve niet bekend bij verkoper en 
de koper. Het betreft hier aangeboren of erfelijke afwijkingen (geen besmettelijke 
ziekten of virussen).  
Mocht het kitten binnen 1 jaar komen te overlijden dan moet dit door een erkend 
dierenarts schriftelijk, op officieel briefpapier met redenen en vermelding van 
gevonden afwijkingen worden verklaard, en door de onderzoekende dierenarts met 
de hand worden ondertekend. Dierenartskosten worden niet door de verkoper 
vergoed. 
 



Mocht er een (vermoedelijke) drager van het cs gen als dekkater ingezet gaan 
worden dat is het vereist dat de kater en eventuele nakomelingen die de fok ingaan 
getest worden of ze het cs gen zelf dragen zodat dit gen niet terug kan vloeien naar 
de blauwe katten. De katereigenaar dient dit duidelijk te communiceren met de 
kittenkopers en eventuele dragers dienen doorgegeven te worden aan de Pika Blu 
commissie.  
 
In geval van het ontdekken van een erfelijke afwijking bij het kitten gedurende zijn 
of haar leven, is koper verplicht verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Op deze 
wijze kan verkoper beslissen bepaalde fokdieren uit te sluiten van de fok. Verkoper 
heeft te allen tijde recht op een second opinion onderzoek door een dierenarts van 
zijn/haar keuze. De kosten van een second opinion onderzoek zijn op rekening van 

verkoper. Koper is verplicht aan dit laatstgenoemde onderzoek mee te werken 
teneinde recht te hebben op een schaderegeling met verkoper.  
 

 Koper verklaart het aangekochte kitten een liefdevol tehuis te geven.  

 Koper verklaart de kat niet op te sluiten in kooien.  

 Koper verklaart verkoper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het 
eventuele vroegtijdige overlijden van de aangekochte kat. En vervolgens het 
stamboek op de hoogte te brengen. 

 Koper verklaart het kitten nimmer in een asiel te plaatsen. 

 Koper verklaart geen handelaar te zijn en het kitten bij koper in huis op te 
laten groeien en te houden als huisdier.  

 
Verkoper verklaart het kitten te allen tijde terug te zullen nemen indien de koper dit 
wenst. Hiervoor zal geen vergoeding door verkoper aan koper worden gegeven. 
 
Indien koper wenst te gaan fokken met het kitten, dan adviseert verkoper hierbij 
indien koper dit wenst. Verkoper verklaart dat er op het moment van verkoop geen 
aanwijsbare redenen zijn om niet met het kitten te fokken.  
 
Pika Blu commissie bestaat uit; 
Janny Rasmussen, cattery Blue Savior T; 0623346782 
Jacqueline Zeijlemaker, cattery van het Gildenhuys T; 0651794146 
 
Alle juridische kosten voortvloeiend uit de overtreding tegen de in dit koopcontract 
opgenomen bepalingen en afspraken komen voor rekening van de koper. 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt dd. 
 
 
 
Handtekening Verkoper    Handtekening 


