
NKFV KITTENBEMIDDELING - REGLEMENT EN AANMELDFORMULIER  
 

 
Het kittenbemiddelingsreglement is van toepassing vanaf 01-03-2018. 
De NKFV is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke verkoop van de kittens en het niet nakomen van 
afspraken tussen fokker en koper. 
 
GEBOORTEMELDING 
Elk fokkerlid van de NKFV kan een verzoek doen om de geboorte van een nest te vermelden op de 
website van de NKFV. 
Een geboortemelding  kan per e-mail via kittenbemiddeling@nkfv.nl onder vermelding van: 
geboortedatum, aantal kittens poesjes/katertjes, ras, catterynaam. 
Geboortemeldingen blijven vermeld op de website tot drie maanden na de geboortemaand van het nest. 
Indien u kittenbemiddeling wenst voor één of meerdere kittens uit het nest, vraagt u voor dit kitten/deze 
kittens ook kittenbemiddeling aan. 
Aanmelding van uw nest voor een geboortemelding op de website houdt in dat u de regels omtrent het 
gezondheids- en welzijnsreglement en het stamboekreglement van de NKFV kent en dat u zich hier aan 
houdt. 
 
KITTENBEMIDDELING 
Elk fokkerlid van de NKFV kan kittens opgeven voor kittenbemiddeling. Voor kittenbemiddeling 
opgegeven kittens worden vermeld op de website van de NKFV. Kittenbemiddeling aanvragen kan op 
twee manieren. 
a. Kittenbemiddeling, aanvraag tegelijk met stamboomaanvraag. 

Op het stamboomaanvraagformulier wordt vermeld voor welk kitten bemiddeling aangevraagd wordt. 
Het stamboeksecretariaat geeft de gegevens door aan de kittenbemiddeling. 
Gegevens blijven op de website tot vier maanden na de geboortedatum van het kitten. Verlenging van 
de termijn met telkens één maand is mogelijk. 

b. Kittenbemiddeling, aanvraag niet tegelijk met stamboomaanvraag. 
U geeft onderstaande gegevens via e-mail door aan kittenbemiddeling@nkfv.nl 
Nadat uw lidmaatschapsgegevens gecontroleerd zijn, worden de te bemiddelen kittens vermeld op de 
website tot een maand nadat u de gegevens doorgegeven heeft. Verlenging van de termijn met 
telkens één maand is mogelijk. 

 
Alle velden met een * zijn verplicht. 

Gegevens fokker 

Catterynaam*  

Naam fokker*  

Plaats*  

Lidmaatschapsnummer*  

Telefoonnummer*  

E-mailadres*  

Website http://www. 

 

Geboortedatum* 

 Naam* Ras*  Geslacht* 
kater/poes 

Kleur* 

Kitten 1     

Kitten 2     

Kitten 3     

Kitten 4     

Kitten 5     

Kitten 6     

Kitten 7     

 

  

mailto:kittenbemiddeling@nkfv.nl


 
Gegevens vader 

Stamboomnaam* 
(incl. eventuele titels) 

 

Ras*  

Kleur*  

Gegevens moeder 

Stamboomnaam* 
(incl. eventuele titels) 

 

Ras*  

Kleur*  

 
VERLENGING 
Plaatsing op de website van te bemiddelen kittens kan telkens met één maand verlengd worden door een 
week voor het verstrijken van de termijn een e-mail te sturen of te bellen. 
E-mail: kittenbemiddeling@nkfv.nl 
Telefoon:  030 60 33 606 (maandag t/m vrijdag 10:00 tot 21:00 uur). 
Bent u te laat met verlengen, dan moet u opnieuw bemiddeling aanvragen.  
 
AFMELDING 
Wilt u er aan denken kittens af te melden wanneer deze niet meer beschikbaar zijn, zodat er niet 
tevergeefs geïnteresseerden naar u worden doorverwezen. 
Een fokkerlid meldt elk verkocht kitten dat voor bemiddeling was opgegeven meteen per e-mail of 
telefonisch af. 
E-mail:  kittenbemiddeling@nkfv.nl 
Telefoon:  030 60 33 606 (maandag t/m vrijdag 10:00 tot 21:00 uur).  
Het bestuur is gerechtigd fokkerleden uit te sluiten van de kittenbemiddeling indien zij vaststelt dat de 
betreffende fokker verkochte kittens niet (bijtijds) afmeldt. 
 
GEDRAGSCODE 
Een fokkerlid dat kittens aanmeldt voor kittenbemiddeling houdt zich aan de gedragscode van de NKFV: 

 Kittens worden niet voor de leeftijd van 13 weken overgedragen aan de nieuwe eigenaar. 

 Kittens worden verkocht met minimaal een volledige enting tegen kattenziekte (panleukopenie) en 
niesziekte (FCV en FHV). 

 Ieder kitten wordt vóór de overdracht door de dierenarts onderzocht op: 

 Aanwezigheid van besmettelijke ziekten, parasieten en huidafwijkingen. 

 Lichamelijke afwijkingen (zoals: staartafwijkingen, gebitsafwijkingen, afwijkingen aan de borstkas, 
hartafwijkingen etc.). 

 De dierenarts doet per kitten schriftelijk verslag van zijn/haar ervaringen in de gezondheidsverklaring 
in het Paspoort voor gezelschapsdieren. 

 Tegelijk met de overdracht van het kitten worden de bijbehorende papieren aan de nieuwe eigenaar 
overhandigd: Paspoort voor gezelschapsdieren inclusief gezondheidsverklaring, vaccinaties- en 
chipregistratie, afstammingspapieren (stamboom) en eigendomsbewijs. 

 Kittens worden verkocht met een verkoopcontract met minimaal dezelfde inhoud als het NKFV 
modelverkoop-contract. 

Het bestuur is gerechtigd fokkerleden uit te sluiten van de kittenbemiddeling, indien zij vaststelt dat de 
betreffende fokker zich niet houdt aan bovenstaande gedragscode. 
 
GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSREGLEMENT NKFV 
Een fokkerlid dat kittens aanmeld voor kittenbemiddeling houdt zich aan het gezondheids- en 
welzijnsreglement van de NKFV. 
Het bestuur is gerechtigd fokkerleden uit te sluiten van de kittenbemiddeling indien zij vaststelt dat de 
betreffende fokker zich niet houdt aan bovenstaand reglement. 

KITTEN KOPEN 
Heeft u interesse in een kitten? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met zijn of haar fokker.  
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