
  

� +31 (0)78 677 2975 / +31 (0)6 20495057 
� williepeterse@fizzyforfriends.nl 
� www.fizzyforfriends.nl 
Als de vrouw van huis is dansen de katten op tafel 

 
 

 

Hierbij verklaart de fokker;  Naam; Willie Peterse 
  Adres; Lage Nes 12 

  2995VL Heerjansdam 
  Telefoon; 078 6772975 

  e-mail; williepeterse@fizzyforfriends.nl 
een kitten te hebben verkocht aan; Naam; …………………….. 
 Adres; ……………………..   
  …………………….. 
 Telefoon; ……………………..  
 e-mail; …………………….. 
 

Een kitten van het ras MAINE COON met de naam;  …………. FizzyForFriends. 

Roepnaam indien van toepassing; ………….. 
Geboren op; ……………………….. 
Kleur; ………………………………. 
Geslacht; …………………………… 
Stamboom nummer; NLKV 2019-…… 
Vader van het kitten; ………………………………………………………….. 
Moeder van het kitten; ………………………………………………………… 

 

Voor een bedrag van  €     675,- 
           Aanbetaald**; €…….….,-                d.d.; …………………………   ** Optioneel 

        Nog te voldoen; € ……….,- 
 

Het kitten zal wel/niet in een fokprogramma worden opgenomen.  

 

Aldus naar waarheid opgemaakt; Origineel blijft bij de fokker tot het kitten 13 weken is. 

 

Datum; ………………….                                     te; Heerjansdam 

Handtekening fokker;                              Handtekening koper*; 
 
 
 
*Ik heb kennis genomen van de voorwaarden vermeld op de achter zijde van deze koopovereenkomst en verklaar me hiermede akkoord. 
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Voorwaarden voor de overeenkomst; 
 
1. Verkoper levert aan koper een Maine Coon kitten, met stamboom en vaccinatieboekje, tegen de 

overeengekomen prijs. 
2. Verkoper verklaart dat het kitten door zijn dierenarts is onderzocht en geënt en naar beter weten 

gezond is. 
3. Koper kan binnen 14 dagen met het gekochte kitten naar zijn eigen dierenarts gaan voor controle. 

De kosten hiervan zijn in dit geval voor de koper. Mocht het kitten niet gezond blijken te zijn 
wordt, na bevestiging hiervan door de dierenarts van de verkoper, het kitten door de verkoper 
terug genomen en ontvangt de koper het betaalde bedrag terug. 

4. Wanneer binnen 6 maanden na aankoop bij de kat onverhoopt een mogelijk aangeboren afwijking 
openbaart die verder leven van de kat onmogelijk maakt, dient de koper met een door zijn 
dierenarts ondertekende schriftelijke verklaring contact op te nemen met de verkoper. De 
verkoper zal vervolgens de kat laten onderzoeken bij een door de verkoper aan te wijzen 
dierenarts. Als beide dierenartsen de zelfde conclusie hebben getrokken kan de koper tegen 
betaling van €50,- een ander kitten verkrijgen [mits voorradig] of een restitutie verkrijgen van 85% 
van het aankoopbedrag. 

5. Het kitten zal niet voor de fok gebruikt worden tenzij anders overeengekomen. 
6. Koper zal het dier een goed tehuis geven met de nodige zorg en warmte, als de gezondheid van het 

dier daartoe aanleiding geeft de dierenarts raadplegen en zorgen voor de jaarlijkse 
herhalingsentingen. 

7. Koper zal er alles aan doen om stress bij het kitten te voorkomen. 
8. De koper zal het dier nooit verkopen, weggeven of in laten slapen zonder eerst de verkoper hiervan 

in kennis te stellen. 
9. Mocht de koper om wat voor reden ook in de toekomst het dier niet meer te kunnen verzorgen is 

de verkoper bereid te helpen met het zoeken naar een nieuw tehuis. 
 
Wij hopen dat u erg veel plezier hebt met van uw kitten en dat het opgroeit tot een gezellige en mooie 
huisgenoot. Wij stellen het op prijs als u ons van tijd tot tijd op de hoogte houdt van uw kat. 
@ cattery ‘Fizzy for Friends’. 


