
RAAD VAN TOEZICHT OP HET STAMBOEK VAN DE NKFV 

Koninklijk goedgekeurd op 7 april 1967                                                    KvK Den Haag V409855 
Adres: Zuidwending 106, 9644 XM Veendam, stamboek@nkfv.nl 

 

MODEL VERKOOPCONTRACT 

 

 
De koper van de kat, waarop dit verkoopcontract betrekking heeft, verklaart middels zijn/haar handtekening 
akkoord te gaan met alle bepalingen in dit contract. Dit contract is derhalve bindend. 
 

gegevens kat (A) 

naam    M    V 

geboortedatum   

ras  

kleur  

chipnummer  

stamboeknummer  

vaccinatieboekje nr                                                             vaccinaties gecontroleerd op juistheid 

 
gegevens fokker / verkoper (B) 

naam  

adres  

postcode  

woonplaats  

telefoon  

fokkerlid van  

website  

e-mailadres  

 
gegevens koper (C) 

naam  

adres  

postcode  

woonplaats  

telefoon  

fokkerlid van  

website  

e-mailadres  

 
Fokker/verkoper (B) verklaart hierbij dat de kat (A) op het moment van verkoop naar zijn/haar beste weten volledig 
gezond is en vrij van ziekten, afwijkingen en parasieten en/of huidaandoeningen. Voor zover bekend komen er in de 
lijn van kat (A) geen erfelijke afwijkingen voor die de gezondheid van de kat nadelig zouden kunnen beïnvloeden. 
 
De bovengenoemde kat (A) is getest op: 
.................................................... datum:............................. nr.:................................... uitslag:.................………... 
.................................................... datum:............................. nr.:................................... uitslag:..........................… 
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MODEL VERKOOPCONTRACT 

 

 
 
 
Indien koper (C) kat (A) (opnieuw) wenst te laten testen (ongeacht welke test), moet dit gebeuren op de eerstvolgende 
werkdag na overdracht. Dit geldt ook voor eventuele overige gezondheidsonderzoeken.  
Dergelijke testen en onderzoeken moeten gedaan worden door een erkend dierenarts. Mocht bij dit onderzoek blijken 
dat de kat (A) op het moment van verkoop niet in goede gezondheid verkeerde, dan moet dit door de dierenarts 
schriftelijk, op officieel briefpapier, met redenen en vermelding van de gevonden ziekte(s) worden verklaard.  
Een dergelijke brief moet door de onderzoekende dierenarts met de hand worden ondertekend (geen stempel). Als de 
kat (A), na de overdracht, binnen de hierboven vermelde termijn, in aanraking komt met andere dieren (katten), kan de 
fokker/verkoper (B) niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel tijdens het onderzoek geconstateerde 
besmettelijke ziektes. Bij tijdig gemelde en goed gediagnosticeerde ziektes is de fokker/verkoper (B) verplicht in 
samenspraak met de koper (C) een schaderegeling te treffen. 
 
Kat (A): 
- Is verkocht als: huiskat *    / fokkat *       / showkat  *; 
- Is verkocht onder: fokcondities *    / showcondities * (uitzetcontract bijgevoegd *)   
- Mag wel * / niet * voor de fok worden gebruikt; 
- Mag wel * / niet * worden gebruikt voor het geven van “buitendekkingen”; 
- Mag wel * / niet * worden vervreemd, in andere handen worden overgegaan door middel van koop, schenking en 
anderszins zonder uitdrukkelijke toestemming van de fokker/verkoper (B)  
 
Als kat (A) is verkocht als huiskat, dan moet het dier wel * / niet * worden gecastreerd/gesteriliseerd. In dit geval moet 
de ingreep zijn gedaan voor een leeftijd van ...................maanden. 
Als aan deze bepaling niet wordt voldaan en kat (A) wordt toch als fokdier gebruikt, dan is de koper (C) aan de 
fokker/verkoper (B) hiervoor een bedrag schuldig van € ....................... per nest of € ..................... per dekking. 
 
In geval van verkoop van een kater onder fokcondities, zal de koper (C) aan de fokker/verkoper (B) ........... dekkingen 
toestaan van kater (A), met dien verstande dat de te dekken kat(ten) eigendom van de fokker/verkoper (B) moeten 
zijn. (Zie uitzetcontract*) 
In geval van verkoop van een poes onder fokcondities, heeft de fokker/verkoper (B) recht op ............... maal eerste 
nestkeus van een kitten uit genoemde poes (A), welke gekruist moet zijn met een kater die door fokker/verkoper (B) 
uitgekozen is. (Zie uitzetcontract *) 
  
Indien kat (A) is verkocht als showkat onder showcondities, verklaart de koper (C) hierbij het dier te showen tot het 
minimaal de titel:........................................................... heeft behaald. Indien de koper (C), om wat voor reden dan ook, 
niet in staat is kat (A) te showen tot het de afgesproken titel haalt, is fokker/verkoper (B) wel * / niet * gerechtigd om het 
dier te showen tot het de afgesproken titel heeft behaald. (Zie uitzetcontract *) 
 
Koper (C) verklaart dat hij/zij er alles aan zal doen om het welzijn van genoemde kat (A) te bevorderen. Dit houdt 
minimaal in dat kat (A): 
- vrij gehuisvest wordt in een woning, niet opgesloten in een kooi; 
- niet verstoken zal blijven van menselijk gezelschap en huiselijk verkeer; 
- gezonde, gevarieerde kattenvoeding zal krijgen; 
- een goede, hygiënische verzorging zal krijgen; 
- indien nodig verantwoorde medische hulp zal krijgen. 
 

Verkoopprijs van bovengenoemde kat 

(A):..............................…………………………………................................................................................... 
 

Handtekening fokker/verkoper (B): Handtekening koper (C): 
 
 
 

Aldus in tweevoud opgemaakt te: datum: 

 


