Landsforeningen Felis Danica
sammenslutning af de 4 danske racekatteklubber :
DARAK•JYRAK•KATTEKLUBBEN•RACEKATTEN
Medlem af Fédération Internationale Féline - FIFé

Standardaftale
ved køb af kat
Sælger:

Køber:

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Telefon

Mobiltelefon

Medlem af (klub)

Telefon

Andet (e-mail-adresse, hjemmeside, m.m.)

Mobiltelefon

Medlem af (klub)

Andet (e-mail-adresse, hjemmeside m.m.)

Information om katten:
Kattens navn

Stambogsnummer

Race

Farve (EMS-kode)

Køn

Født

Eventuelt ID-nr (micro-chip og/eller tatovering)

Han

Hun

Far

Stambogsnummer

Mor

Stambogsnummer

Katten tænkes anvendt til

Selskab

Avl

Udstilling

Når katten overdrages, skal den være vaccineret mod kattesyge og katteinfluenza, hvilket dokumenteres med dyrlægeattest.

(for forklaring se bagsiden)
Katten er vaccineret med

Eventuelt: Sundhedsattest fra dyrlæge medfølger
ja
Vaccinationsdato
Revaccination skal foretages senest

Katten er dyrlægekontrolleret den

Evt. bemærkninger

Katten har fået ormekur

Nej

Dato

nej

Med

Ja

Pris:
Kattens pris

DKK

Depositum

DKK Depositum betalt den

Restbeløb

DKK Restbeløb forfalder den

Returret:

Nej

Ja

Alle katte der sælges eller overdrages skal ledsages af Felis Danica stamtavle.

Betingelser:

Andet:

Katten skal være mindst 12 uger gammel ved overdragelsen. Katten bør ikke omplaceres, sælges, eller aflives uden at sælger informeres. Køber forpligter sig til på bedste vis at tilgodese kattens behov hvad angår pasning og trivsel.
Ved eventuel sygdom eller tilskadekomst bør dyrlæge omgående kontaktes. Katten bør mindst én gang årligt tilses af dyrlæge.
Eventuelle særlige betingelser kan anføres på bagsiden af denne aftale.
Ved at underskrive denne aftale erklærer såvel sælger som køber at være indforstået med de aftalte vilkår. Begge parter har modtaget
et eksemplar af aftalen. Køber bekræfter at have kontrolleret katten og fundet den i orden. Sælger bekræfter at køber er blevet oplyst
om de eventuelle fejl ved katten, som sælger har kendskab til. Sælger bekræfter at køber har fået information om fodring, pasning og
behandling af katten. Sælges en kat med fejl eller mangler har sælger pligt at oplyse køber om disse, og de er i så fald listet på bagsiden af denne aftale under "særlige vilkår".
Sted

Dato

Sælgers underskrift

Købers underskrift

Standardaftale ved køb af kat

side 2

Kattens navn
& stambogsnr.
Særlige vilkår

Sted

Dato

Sælgers underskrift

Købers underskrift

Selskabskat - avlskat – udstillingskat?
Ingen opdrættere kan garantere en kats udseende når den vokser op, og derfor ligger der alene i begrebet
"udstillingskat" at katten ikke har fejl, der diskvalificerer den i forhold til den gældende standard for den pågældende race og variant. Sælger bør oplyse køber om racens vigtigste kendetegn.
For "avlskatte" gælder der det særlige forhold at de, for at kunne bruges i avl, skal have dyrlæge attest på
følgende:




at de ikke har eller har haft navlebrok
at en hankat har begge testikler normalt udviklede og korrekt placerede,
dvs. at den hverken er kryptorchid eller monorchid.
at katten, hvis den er hvid (farvebetegnelse W), er hørende og chipmærket.

Der kan for visse racer være særlige forhold der gør sig gældende for avlskatte - sælger bør oplyse køber
om eventuelle kendte problemer inden for racen, herunder om der er særlige tests der bør udføres før en kat
anvendes i avl. Hvis man er i tvivl, kan der rettes henvendelse til en af hovedklubberne under Felis Danica,
eller til Felis Danicas avlsråd, der er i stand til at give yderligere informationer herom.

Denne aftale er udformet af Felis Danica. Såfremt der opstår tvist mellem sælger og køber om køb/salg af
kat kan sagen indbringes for Forbrugerklagenævnet. Felis Danicas opdrættere er forpligtede til at efterleve
Forbrugerklagenævnets afgørelser.

