
 

 

 

 

 

 

 

Verkoopovereenkomst 
 

Betreffende de Noorse Boskat 

Naam 
Geboren in Cattery Jarinina 

 
 

 

 

Fokker: A.C. (Ankie) Ottevanger 
 Cattery Jarinina 
 Koningin Wilhelminastraat 56 
 4241 AZ Arkel 
  

jarinina@xs4all.nl 
 NKFV lid nummer: 08400 
 

Naam kitten: Jarinina’s  
Geboortedatum:  
Stamboomnr:  
Geslacht:  
Kleur:                                        (EMS code: NFO ) 
Chipnummer: 
Paspoortnummer: 
Vaccinatiedata: kattenziekte/niesziekte:  
 kattenziekte/niesziekte:   
 
Ouders:  
Vader:  
Stamboomnr:  
Kleur:  
Testresultaten: 
Moeder:  
Stamboomnr:  
Kleur:  
Testresultaten:  



 

 

 

 

 

 

Overeengekomen koopsom voor bovengenoemde kat euro 
In letters:  euro 
Reeds als voorschot betaald  euro 
 
De koper ontvangt het eigendomsbewijs en de stamboom bij de verhuizing. Indien 
betreffende registratiepapieren bij aflevering nog niet in het bezit zijn van de verkoper, dan 
verplicht verkoper zich deze direct na ontvangst aan koper toe te doen komen, voor rekening  
van de verkoper. 
Fokker /verkoper draagt er zorg voor dat het kitten volledig wordt gevaccineerd, meerdere 
malen wordt ontwormd en door de dierenarts is nagekeken op algehele conditie. De 
bevindingen en registratie van de vaccinaties worden vermeld in het dierenpaspoort, dat bij 
aflevering aan de eigenaar wordt overhandigd. 
Daarnaast verklaart de fokker dat het kitten bij aflevering vrij is van parasieten en schimmels 
en voor zover dit kan worden beoordeeld gezond is. 
 
Het kitten wordt voor rekening van de fokker voorzien van een microchip. De chip wordt door 
de fokker geregistreerd op naam van de nieuwe eigenaar, de hiermee gemoeide kosten zijn 
inbegrepen bij de verkoopprijs en komen derhalve voor rekening van de fokker. 
 
 
De koper gaat door ondertekening akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden: 
 
1. Verzorging / Gezondheid 
De koper zal de kat een goed thuis geven en met de nodige zorg omringen. 
De koper zal direct een dierenarts raadplegen, wanneer de gezondheid van de kat daartoe 
aanleiding geeft. Wanneer er gezondheidsproblemen worden geconstateerd waarvoor de 
fokker op grond van de wet aansprakelijk is, dient de koper de fokker hiervan per omgaande 
in kennis te stellen. Behandeling geschiedt in een dergelijke situatie in nauw overleg met de 
fokker. De fokker is aansprakelijk voor de gemaakte medische kosten indien wordt 
vastgesteld dat de kat lijdt aan een erfelijke ziekte of gebrek of welke al voor de verkoop 
(latent) aanwezig was. De vergoeding van deze kosten bedraagt ten hoogste de 
overeengekomen kittenprijs tenzij fokker en eigenaar hierover andere afspraken maken en 
deze schriftelijk zijn vastgelegd. 
De eigenaar zal de kat onder geen beding laten ontnagelen. 
Indien de kat buiten gelaten wordt zal dit uitsluitend in een beschermde ruimte of onder 
supervisie gebeuren, tenzij de leefomgeving veilig is om de kat vrij buiten te laten. De fokker 
is niet aansprakelijk voor ziektes en aandoeningen indien de kat vrij buiten komt. 
 
2. Castraat / Fokdier 
De fokker verkoopt de kat met de volgende kwalificatie:  
 
In geval van huisdier: De kat wordt niet voor de fok ingezet, de koper verplicht zich de kat 
tijdig te laten castreren, bij voorkeur voor de 13e levensmaand.  
In geval van fokdier:De kat wordt uitsluitend met partners van het ras Noorse Boskat 
gekruist. De eigenaar verplicht zich tot adequate en sociaal verantwoorde huisvesting 
gedurende de periode dat de kat voor de fok wordt ingezet. 
Mocht de kat niet geschikt zijn voor de fok, anders dan om redenen van medische aard 
waarvoor de fokker aansprakelijk is (zie onder punt 1. Verzorging/Gezondheid) dan vindt 
geen restitutie van de kittenprijs plaats. Zie onder punt 4. Herplaatsing. 
 
3. Terugname kitten 
Mocht na de verhuizing blijken dat de kat om welke reden dan ook niet bij de koper kan 
(blijven) wonen dan zal de fokker de kat terugnemen onder restitutie van de volledige 
kittenprijs indien de kat binnen een periode van maximaal 4 weken wordt teruggebracht in de 



 

 

 

 

 

 

cattery. Hieronder vallen onder meer redenen als allergie, problemen met andere dieren in 
huis of socialisatieproblemen van de kat in zijn nieuwe huis. 
 
4. Herplaatsing:  
Indien de koper de kat niet wil of kan behouden verplicht de koper zich om in eerste instantie 
contact op te nemen met de fokker om in overleg een vervangend thuis te zoeken. 
De fokker heeft in een dergelijke situatie het eerste recht de kat terug te nemen, al dan niet 
tegen betaling van een vergoeding. 
Wordt de kat op verzoek van de eigenaar door de fokker herplaatst, betaalt de fokker het 
bedrag dat wordt ontvangen bij het herplaatsen van de kat aan de (voormalige) eigenaar.  
Dit bedrag is nimmer hoger dan de aankoopsom, en wordt verminderd met eventuele 
dierenartskosten, castratiekosten indien van toepassing en eventuele advertentie- en 
bemiddelingskosten, waarvan de fokker schriftelijk bewijs zal overleggen. 
 
5. (Plotseling) Overlijden 
Indien de kat (plotseling) overlijdt anders dan door “normale” ouderdom, kan de fokker 
verzoeken om sectie te verrichten. De kosten voor sectie komen voor rekening van de 
fokker. De fokker ontvangt een afschrift van het sectierapport. 
 
6. Overige bepalingen 
 
7. Algemene informatie over de Noorse Boskat 
Bij deze overeenkomst ontvangt de koper de “Algemene informatie over de Noorse Boskat”. 
Koper verklaart door ondertekening van de overeenkomst deze informatie te hebben gelezen 
en aldus hiermee bekend te zijn en deze te aanvaarden. 
 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend  
te :  
datum:  
 
Verkoper Koper 
 
 
 
 
A.C. Ottevanger naam van koper 
Koningin Wilhelminastraat 56 adres en huisnummer 
4241 AZ  Arkel postcode en woonplaats 
0183-628874 / 06-26086039 Telefoonnummer 


