
   Pika Blu dekbewijs voor niet cattery houders 
 
Gegevens eigenaar kater    Gegevens eigenaar fokpoes 
 
Naam        Naam: 
 
Adres:       Adres: 
 
Tel:       Tel: 
        
E-mail          E-mail: 
 
Lid van:      Lid van: 
 
 
Gegevens dekkater: 
 
Naam:  
 
Ras:  
 
Kleur: 
 
Geb. datum: 
 
Stamboomnummer: 
 
Chipnummer: 
 
Entingsdatum nies- en kattenziekte: 
 
FeLV en FIV testdatum en uitslag: 
 
HCM testuitslag: 
 
PKD testuitslag: 
 
PL testuitslag: 
 
Cs gen testuitslag*: 
 
Naam dierenarts/laboratorium: 
 
* Cs gen test alleen van toepassing op niet of gendragende blue point kat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heeft op (datum)…………………. de volgende poes gedekt: 
 
Naam: 
 
Ras: 
 
Kleur: 
 
Geb.datum: 
 
Stamboomnummer: 
 
Chipnummer: 
 
Entingsdatum nies- en kattenziekte: 
 
FeLV en FIV testdatum en uitslag: 
 
HCM testuitslag: 
 
PKD testuitslag: 
 
PL testuitslag: 
 
Cs gen testuitslag*: 
 
Naam dierenarts/laboratorium: 
 

 

 
 
De nies- en kattenziekte vaccinaties mogen niet ouder zijn dan een jaar, de FelV en FIV test 
niet ouder dan een jaar Indien de poes in deze periode bij een andere dekkater is geweest 
dan is een nieuwe FelV en FIV test vereist. 
 
het overeengekomen bedrag is: € …,- of een kitten terug, in welk geval het dekgeld in 
mindering wordt gebracht. Het dekgeld zal bij het ophalen van de poes voldaan worden. De 
kitten zal bij een leeftijd van 13 weken aan de eigenaar van de fokkater worden 
overgedragen. De keuze van de kitten wordt in goed overleg bepaald.  
 
 
 
 
 
 
 



De volgende bescheiden zijn van tevoren ter inzage aangeboden: 
 Europees dierenpaspoort met geldige inenting voor niesziekte en kattenziekte 
 Voor poezen uit het buitenland een geldige rabiës inenting 
 Originele stamboom van beide dieren  
 Chipregistratie 
 Recente bloedtest op Felv en FIV 
 Cs gen test uitslag 

 

De volgende zaken zijn van tevoren besproken: 
 De leeftijd van de poes, heeft zij kort tevoren nog medicatie gebruikt. Zo ja welke? 
 Poes is recent ontwormd en vrij van vlooien.  
 Zowel de dekkater als de fokpoes zijn beiden gezond op het moment van de dekking. 
 De nagels van zowel de dekkater als de fokpoes zijn geknipt. 
 Wat is de fokpoes gewend te eten? 

 
 
De eigenaar van de fokkater verklaart dat: 
De fokpoes minimaal 3 dagen bij de dekkater blijft of met een ervaren kater in overleg. Mocht 
de dekking niet tot een zwangerschap leiden dan mag de bovengenoemde fokpoes binnen 
één jaar na de eerste dekking, maximaal 2 keer terugkomen bij bovengenoemde dekkater 
voor een gratis herdekking. 
 
Als de dekking resulteert in geen of 1 kitten krijgt de fok poes één gratis herdekking binnen 
1,5 jaar. 
 
Het recht op een herdekking vervalt als de poes in die periode door een andere dekkater is 
gedekt. Het verblijf van de poes bij de kater geschiedt geheel op risico van de POES 
eigenaar. 
 
Mocht de bovengenoemde kater niet in staat zijn tot het geven van een (her)dekking dan zal 
er na een dekking €450,- en na één herdekking,€ 400,- terug worden betaald.  
 
Als de poes na 3 dekkingen niet zwanger is geraakt en de kater niet eerder kittens heeft 
voortgebracht, worden beide dieren medisch onderzocht. Indien de oorzaak van het uitblijven 
van zwangerschap bij de kater blijkt te liggen, wordt er € 350,- geretourneerd. Indien de 
oorzaak bij de fokpoes ligt wordt 50% van het dekgeld geretourneerd. 
Als de kater eerder kittens heeft voortgebracht wordt de kater niet medisch onderzocht bij het 
uitblijven van een zwangerschap. In dit geval wordt 50% van het dekgeld geretourneerd. 
 
Als het poesje in de periode tussen eerste dekking en de herdekkingen bij een andere 
dekkater is geweest dan kan er géén aanspraak worden gemaakt op teruggave van het 
dekgeld. 
 
Indien de fokpoes tijdens het verblijf bij de dekkater ziek wordt, wordt er direct contact 
opgenomen met de eigenaar van de fokpoes. Er in overleg bepaald wordt hoe er gehandeld 
zal gaan worden. In acute gevallen waarbij eigenaar fokpoes niet te bereiken is, zal de 
eigenaar van de dekkater direct contact opnemen met een 24 uur bereikbare dierenarts. 
 
De eigenaar van de fokpoes verklaart dat: 
De fokpoes in de periode van de krolsheid alleen bij de bovengenoemde dekkater is geweest 
Als de dekking niet in een zwangerschap heeft geresulteerd, de fokpoes niet naar een 
andere dekkater gaat. 
Er geen recht is op teruggave van het dekgeld als er geen gebruik gemaakt wordt van de 
gratis herdekking.  



Indien de poes ziek wordt tijdens het verblijf bij de dekkater, de eventuele dierenarts kosten 
voor rekening van de eigenaar van de fokpoes zijn. 
De fokpoes in de periode voorafgaand aan de dekking geen vlooiendruppels in haar nek 
heeft gekregen. 
De bovengenoemde fok poes negatief getest is op FIV en Felv. 
 
 
De eigenaar van de fokpoes ontslaat de eigenaar van de dekkater van de verplichting 
de dekking te laten plaatsvinden wanneer: 

 De poes na 5 dagen nog niet krols is. 
 De poes zich zo gedraagt dat zij een gevaar vormt voor de gezondheid van de kater, 

dan wel dat de kater door het gedrag van de poes niet meer wil dekken. 
 De poes zich na 4 dagen nog niet heeft laten dekken terwijl zij wel krols is. 
 De poes door ziekte de gezondheid van de kater in gevaar brengt. 
 De poes bij nadere beschouwing wel parasieten bij zich draagt. 

 
 
Om te voorkomen dat Cs gen dragende dieren nakomelingen voortbrengen bij niet Cs gen 
dragers moet er in dit geval voorafgaand aan de dekking contact worden opgenomen met 
Jacqueline van Kampen.Tel: 0651794146 of via mail: info@pika-blu.nl Na bekendmaking en 
toestemming van de Pika Blu commissie kan er een dekking plaatsvinden. 
De kittens die voortkomen uit deze dekking zullen moeten worden opgenomen in de Pika Blu 
database en er zal voorkomen moeten worden dat deze kittens gebruikt gaan worden voor 
het fokken van niet blue point katten. De Pika Blu commissie bepaalt hoe dit uitgevoerd moet 
worden. De eigenaar van de fokpoes verklaart dit te zullen opvolgen. 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt te…………………. De datum…………………………………
   
 
Handtekening katereigenaar: 
 
 
 
 
Handtekening poeseigenaar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pika-blu.nl

