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De ondergetekenden:
verder te noemen “verkoper”
a. Naam T. Berestneva
b. Adres Nieuwendijk 23 8131CD
c. Woonplaats fokker/verkoper Wijhe
en
d. Naam
e. Adres
f. Woonplaats koper
Verder te noemen “koper”
In aanmerking nemende:
- dat verkoper eigenaar is van de hierna omschreven raskat, verder te noemen “de kat”, en te
kennen geeft deze te willen verkopen;
- dat de koper de kat van verkoper wil kopen voor de hierna te noemen koopsom;
- dat koper en verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen
wensen te regelen.
Komen het volgende overeen:
1. Afstamming van de kat
1.1. Het betreft de kat van het ras SIB geboren uit:
Naam vader:
Geboortedatum:
Stamboomnummer:
Kleur:
Chipnummer:
Naam moeder:
Geboortedatum:
Stamboomnummer:
Kleur:
Chipnummer:
1.2. Omschrijving van de kat:
Naam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Stamboomnummer:
Kleur:
Chipnummer:
2. Koop/Levering/Risico
2.1. Verkoper verkoopt de hiervoor in sub 1.2 omschreven kat aan koper voor de koopsom van €…..……
Koper betaald wel/geen* handgeld. Indien de koper bij wijze van voorschot bij ondertekening van deze
overeenkomst een bedrag aan handgeld van €……… voldoet met een maximum van 50% van de koopsom.
en het restantbedrag ad €……… voldoet bij de levering van de kat dient dit in dit artikel ingevuld en
geparafeerd te worden. Wordt de koop vóór levering, om wat voor reden dan ook, door koper
geannuleerd, dan wordt het handgeld niet geretourneerd wegens door de verkoper gemaakte en te maken
kosten. Wordt de koop vóór levering door de verkoper , om wat voor reden dan ook geannuleerd, dan
wordt het handgeld volledig geretourneerd.
Aanbetaling á €…………….. voldaan d.d………………………..paraaf verkoper…………………
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2.2. De kat is minstens 13 weken oud alvorens hij aan de koper in eigendom wordt overgedragen. De datum
van levering wordt vastgesteld op of omstreeks ……………op welke datum de kat op een nog nader tussen
partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt opgehaald dan wel door verkoper bij koper wordt
gebracht. Indien de koper de kat niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel op een ander
overeengekomen datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het
vooruitbetaalde deel van de koopsom als schadevergoeding aan verkoper.
2.3. Tot de hiervoor sub 2.2 genoemde datum van aflevering blijft de kat bij verkoper en is voor diens
rekening en risico. Indien de kat in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft koper
recht op volledige terugbetaling van het vooruitbetaalde deel van de koopsom.
2.4 Verkoper garandeert dat de kat op de datum van aflevering de volledige inentingen tegen nies- en
kattenziekte heeft gehad.
2.5 De gezondheid van de kat blijkt uit de door de dierenarts van verkoper getekende verklaring op bladzijde
4 van het dierenpaspoort.
2.6 Verkoper garandeert, dat op grond van de voor de beide ouderdieren afgegeven kwalificaties, uitslagen
van gezondheidsonderzoek, alsook de wijze waarop het nest, waaruit de kat is voortgekomen, werd gefokt,
gehandeld is conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging.
2.7 De kat dient binnen 1 week na levering door de dierenarts van koper opnieuw op zijn gezondheid
gecontroleerd te worden. De bevindingen hiervan zullen direct aan verkoper worden doorgegeven middels
toezending van de door de dierenarts ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring.(alleen bij een
probleem)
3. Gebruik/ Huisvesting/Gezondheid/Garanties
3.1. Koper wil de kat (enkel) als gezelschapsdier
Koper wil met de kat wel/niet showen
3.2. Koper verklaart dat de kat zal samenleven met het gezin, en niet permanent afgezonderd zal zijn en/of
verstoken zal blijven van gezelschap. Indien genoemde kat van het mannelijk geslacht is en gehouden zal
worden als dekkater, dient deze, voor zover mogelijk, niet te worden opgesloten in een kooi maar zich vrij
door het huis te kunnen begeven. Wanneer dit door omstandigheden, bijv. sproeigedrag, niet mogelijk is,
dient de kat de beschikking te hebben over een ruim verwarmd binnen verblijf en zo mogelijk ook een
buitenverblijf. Specificaties hierover worden door de verkoper aangegeven.
3.3 Verkoper garandeert dat de kat op de datum van levering in goede gezondheid verkeert, dat de kat
ontwormd is en (zoveel mogelijk) vrij van vlooien en andere parasieten is.
3.4 Koper en verkoper constateren op de datum van aflevering dat de kat geen uiterlijk waarneembare
gebreken of afwijkingen heeft.
3.5 Verkoper verklaart dat de kat, voor zover dat op dit moment is vast te stellen, vrij is van besmettelijke
ziekten.
3.6 Verkoper verklaart dat de ouders van de kat getest zijn op HCM en PKD
Zij zijn, voor zover dat op dit moment is vast te stellen, vrij van erfelijke aandoeningen
Koper verklaart hiervan kennis genomen te hebben
3.7 Verkoper verklaart dat de kat geen aangeboren aandoeningen heeft voor zover dat op dit moment is
vast te stellen.
Koper verklaart hiervan kennis genomen te hebben.
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4. Gebreken/Ontbinding/Aansprakelijkheidsbeperking
4.1. Indien binnen 2 werkdagen na aflevering van de kat door middel van veterinair onderzoek wordt
vastgesteld dat de kat aan een ziekte, aangeboren of erfelijke aandoening lijdt, die reeds bij de kat aanwezig
was bij het aangaan van de koopovereenkomst, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden,
mits hij onverwijld, in elk geval binnen 5 dagen na ontdekking, daartoe de wens aan verkoper te kennen
geeft, door middel van een aangetekend
schrijven. De verkoper is in dat geval verplicht de kat terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de
koopsom of wel een andere kat te leveren.
4.1.1. Bij de terug bezorging van de kat bij verkoper dient koper een originele gedetailleerde schriftelijke
verklaring te overleggen, waarin de aard van de ziekte of het(verborgen) gebrek omschreven is. De verklaring
dient te worden ondertekend door de dierenarts die het onderzoek heeft verricht.
4.1.2. De verkoper heeft het recht om een second opinion te laten uitvoeren bij een dierenarts of specialist
van zijn/haar keuze. De kosten van het laatst genoemde onderzoek komen, in geval van het ontbreken van
een ziekte, aangeboren of erfelijke aandoening, waardoor de kat niet blijvend ongeschikt is voor het
gebruik als in artikel 3.1 aangegeven, voor rekening van de koper.
4.2. Verkoper verklaart aan koper alle risico’s te hebben uitgelegd die kunnen voortvloeien uit de aankoop
van een levend wezen als de kat. Verkoper verklaart alle bij de kat aanwezige gebreken eerlijk en open aan
koper te hebben medegedeeld: verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die uit de aanwezigheid
van een bekend gebrek voortvloeit. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade bij koper die
voortvloeit uit een besmettelijke ziekte die, ondanks gedegen gezondheidsonderzoek door een dierenarts
en zonder uiterlijk waarneembaar te zijn, bij de kat aanwezig blijkt te zijn.
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade bij koper die voortvloeit uit een niet onderkende (erfelijke)
aandoening die bij de kat aanwezig blijkt te zijn.
5. Toepasselijk recht/Geschillen/Afwijkende afspraken
5.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en competentie komt uitsluitend
toe aan de Nederlandse rechter. Alle juridische kosten, voortvloeiend uit overtredingen tegen de in dit
contract opgenomen bepalingen en afspraken komen voor rekening van de koper.
5.2 Koper verklaart van verkoper te hebben ontvangen:
- Dierenpaspoort
- Stamboom dan wel afstammingsbewijs
- Eigendomsoverdracht
- Gegevens chip – indien de kat is gechipt
5.3 Op deze overeenkomst zijn wel/geen aanvullende bepalingen van toepassing.
Indien zij wel van toepassing zijn, zijn zij slechts geldig indien door beide partijen ondertekend en
bijgevoegd.
6. Slotbepaling
Verkoper en koper verklaren van de inhoud van deze koopovereenkomst te hebben kennisgenomen, de
afspraken die daarin zijn gemaakt te begrijpen en zich akkoord te verklaren met de hierin opgenomen
bepalingen. Mocht er een interpretatieverschil ontstaan tussen koper en verkoper, dan wordt de
interpretatie van verkoper gevolgd, mits deze in redelijkheid uit de betrokken formulering kan worden
afgeleid.
Aldus in tweevoud getekend op de datum …………..………………te Wijhe
Handtekening koper …...........................
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