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Voorafgaande verklaring aan koopovereenkomst:
Ik ben een liefhebber van katten en ik fok ook met mijn katten uit liefhebberij. Vanuit die liefhebberij heb ik een
aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen.
Ik begrijp dat het werken met een contract op een koper, die tenslotte ook liefhebber is, een negatieve indruk kan
maken. Toch wil ik graag dat alles goed wordt afgesproken en helder op papier staat. Het is geen bewijs van
wantrouwen tegenover mijn kittenkopers als individuen, maar meer de wetenschap dat je zelden of nooit zeker
weet wat de beweegredenen en motieven van andere mensen zijn. Daarnaast kunnen omstandigheden van een
kittenkoper veranderen. Daarom werk ik met een contract en daarom is het contract zo uitgebreid. Juist wanneer
je alles goed wilt regelen, moet je elkaar ook goed begrijpen. Ik zal daarom met elke koper het contract geheel
doornemen.
Deze verklaring van mijn motieven en beweegredenen is onderdeel van het contract. In het contract volgen de
specifieke afspraken die rond deze verkoop tussen mij en de kittenkoper zijn gemaakt. Dit contract bindt partijen.
Een kat is geen apparaat. Het is een levend wezen, dat recht heeft op een goede mate van gezondheid en
welzijn. Dat is mede mijn verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd is het mij echter onmogelijk, juist omdat een kat een
levend wezen is en niet een door mij gefabriceerd apparaat, om een absolute gezondheid en afwezigheid van
elke erfelijke aandoening te garanderen.
De gezamenlijke fokkers van een kattenras hebben de collectieve verantwoordelijkheid om erfelijke
aandoeningen zoveel mogelijk te onderkennen en te voorkomen. Als fokker van dit ras heb ik die
verantwoordelijkheid dus ook. Dat leidt tot een aantal verplichtingen:
Ik doe alles wat binnen het redelijke mogelijk is om te voorkomen dat de door mij gefokte kittens erfelijke
afwijkingen hebben. Dit houdt in dat ik mijn fokdieren zo mogelijk zal laten testen op erfelijke afwijkingen waar een
dergelijke afwijking bij katten algemeen of specifiek aantoonbaar binnen mijn ras voorkomt. Ik ben mij er echter
van bewust dat deze testen niet uitsluiten dat mijn kittens alsnog een erfelijke afwijking kunnen hebben, zelfs de
afwijking waarop hun ouders en/of voorouders negatief zijn getest. Ik wil bij deze ook, misschien ten overvloede,
mijn kittenkopers op de hoogte brengen van het feit dat altijd de mogelijkheid bestaat dat een kat een erfelijke
aandoening heeft; ik kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schades en kosten die uit de aandoening
voortvloeien binnen de grenzen van wat in het contract is afgesproken.
Ik doe alles wat binnen het redelijke mogelijk is om te voorkomen dat via door mij gefokte kittens die een erfelijke
aandoening (kunnen) hebben, krijgen of dragen, deze aandoening wordt doorgegeven aan hun nageslacht. Dit ter
bescherming van de gezondheid van het ras als geheel, en alle toekomstige individuele dieren uit het ras.
Daarom zal ik waar nodig een fokbeperking afspreken in het hierna volgende contract, en heb ik alle recht om
deze beperkingen met de in het contract afgesproken middelen en alle andere middelen die mij in de
maatschappij en in het recht ten dienste staan af te dwingen.
In de hierna volgende contractsbepalingen worden de regels zo helder mogelijk gesteld. Het blijft echter altijd
mogelijk voor kittenkopers om in redelijkheid met mij te overleggen wanneer zich een omstandigheid voordoet die
onder de contractsbepalingen valt. Komen wij in overleg tot een afspraak, die afwijkt van wat in het contract is
afgesproken, dan gaat die latere afspraak uiteraard altijd voor op het contract. Ontstaat er onenigheid over de
nieuwe afspraak, dan moet bewijs van die nieuwe afspraak door de koper geleverd worden.
Ik heb een grote verantwoordelijkheid jegens mijn katten en de kittens die door mij gefokt worden. Wanneer ik
een kitten aan iemand verkoop, eindigt deze verantwoordelijkheid niet; ik deel haar vanaf dat moment met
degene die het kitten heeft gekocht. Het dier heeft er recht op, dat ik deze verantwoordelijkheid ernstig neem en
op een fatsoenlijke manier uitoefen.
Neemt de koper deze verantwoordelijkheid niet, dan heb ik er dus alle belang bij om óf naleving van het
afgesprokene af te dwingen, óf het dier weer terug in eigendom te nemen, dit alles volgens de afspraken, inclusief
boetes en dwangsommen, in het hierna volgende contract.

Catterynaam verkoper:
Naam verkoper:
Adres verkoper:
Koper verklaart van de inhoud van deze verklaring te hebben kennis genomen,
dd……………. en plaats ……………………, ondertekening koper…………………………….
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