
 
 

Paraaf Koper:        Paraaf Verkoper: 

 

KOOPCONTRACT KITTEN 

  

  
Gegevens Verkoper: 
  
   
Bengalencattery Panthera Bengalensis 
Robert Stolzhof 284 
1628 XA Hoorn 
Telefoon 06-30380809 
Email: contact@panthera-bengalensis.nl 
Homepage: www.panthera-bengalensis.nl  
 
Hierna te noemen: “Verkoper” 
 

 
 
Gegevens Koper: 
  
Naam:     
Adres:     
Postcode/Woonplaats:   
Telefoon:    
Email:    
 
Hierna te noemen: “Koper”  
 

 
 
Gegevens Kitten/Kat: 
   

Naam:  
 

Panthera Bengalensis 

Ras:  
 

Bengaal 

Kleur:  
 

Black Tabby Spotted 

Geboortedatum:  
 

 

Geslacht:  
 

 

Stamboomnummer:  
 

 

Chipnummer: 
 
 

 

Vader:  
 

 

Moeder: 
 

 

Verkoopprijs:   
 

€ 900,00 

Aanbetaling:    
 

€ 250,00 

Restbedrag:    
 

€ 650,00 

 
  



 
 

Paraaf Koper:        Paraaf Verkoper: 

 

De Koper en Verkoper van het kitten waarop dit koopcontract betrekking heeft, verklaart middels zijn / haar handtekening 
akkoord te gaan met alle bepalingen in dit contract. Dit contract is derhalve bindend. 
 
1. De Koper verzekerd de Verkoper dat hij / zij niet als tussenpersoon voor anderen handelt. 

 

2. Verkoper verklaard rechtmatig eigenaar (Verkoper) van de kat en of kitten te zijn 

 

3. Verkoper verklaart hierbij dat de bovenvermelde kat op het moment van de verkoop naar haar beste weten, 

volledig gezond en vrij is van ziekten, afwijkingen en enigerlei parasieten en / of huidaandoeningen. 

 

4. Verkoper verklaart het kitten alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven, die het kitten nodig heeft om 

op te groeien tot een gezonde en sociale kat. 

 

5. Verkoper verklaart het kitten de benodigde inentingen (twee) en wormenkuren te hebben gegeven. 

 

6. Verkoper verklaart hierbij het inentingsboekje aan Koper te hebben afgegeven. 

 

7. Koper verplicht zich bij reservering van het kitten een aanbetaling, groot € 250,00 voor een liefhebber dier en € 

500,00 voor een fokdier, te voldoen. Kitten en of kat is pas definitief gereserveerd na moment ontvangst 

aanbetaling. 

 

8. De resterende betaling vind plaats vlak voor / bij aflevering van het kitten, tenzij anders overeengekomen. 

 

9. Bij latere annulering van de reservering van het kitten, dan wel wanneer Koper in gebreke blijft het kitten op de 

afgesproken datum af te nemen, vervalt de overeenkomst en zal de Verkoper een eventueel gedane (aan)betaling 

behouden als onkostenvergoeding. 

 

10. Het kitten blijft eigendom van de Verkoper totdat de gehele koopsom en eventuele bijkomende kosten (als 

bijvoorbeeld extra entingen zoals rabiës) door de Koper zijn betaald. 

 

11. De overeenkomst vervalt indien het besproken of reeds gekochte kitten voor de afleveringsdatum overlijdt of zich 

voor de bedoelde datum ernstige gebreken en/ of ziekten bij het kitten openbaren. De eventuele door Koper 

betaalde koopsom of gedeelte daarvan zal dan worden terugbetaald. Zowel de Koper als de Verkoper kunnen 

daarna geen verdere rechten doen gelden. 

 

12. In uitzonderlijke gevallen kan in onderling overleg bij niet levensbedreigende aandoeningen een afwijkende 

koopsom overeen gekomen worden indien Koper het kitten toch wenst af te nemen en ook Verkoper hiermee 

instemt. 

 

13. De Verkoper verklaart dat het kitten / de kat zich op de dag van aankoop in goede gezondheid bevindt 

 



 
 

Paraaf Koper:        Paraaf Verkoper: 

 

14. Indien de Koper het kitten / de kat (opnieuw) wenst te laten onderzoeken (ongeacht welke onderzoek) moet dit 

gebeuren binnen drie werkdagen na de overdracht bij een kundige erkende dierenarts. 

 

15. Mocht bij een dergelijk onderzoek blijken dat het kitten / de kat op het moment van verkoop niet in goede 

gezondheid verkeerd(e), dan moet dit door de dierenarts schriftelijk op officieel briefpapier met reden en 

vermelding van de gevonden ziekte(s) worden verklaard, een dergelijke brief moet door de onderzoekende 

dierenarts worden bestempeld en met de hand worden ondertekend. 

 

16. Bij tijdig ( binnen 3 werkdagen na de overdracht ) gemelde en goed gediagnosticeerde ziektes is de Verkoper 

verplicht in samenspraak met de Koper een schaderegeling te treffen voor ziektes.  

 

17. Niet erfelijke aandoeningen die na deze termijn worden geconstateerd kan de Verkoper niet aansprakelijk voor 

worden gesteld. 

 

18. Indien het kitten / de kat binnen de gestelde termijn genoemd onder artikel  17 (3 dagen) in aanraking komt met 

andere dieren (katten) kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel tijdens het 

onderzoek geconstateerde besmettelijke ziektes (virussen/schimmels/FIP etc.). 

 

19. Indien een kitten binnen 2 jaar na aankoopdatum aan een erfelijke ziekte mocht komen te overlijden, heeft de 

Koper recht op een ander kitten. Koper kan alleen aanspraak maken op deze bepaling indien een rapport van een 

autopsie, uitgevoerd door de Dierengeneeskundige faculteit van de Universiteit in Utrecht, aan de Verkoper 

overlegt waaruit blijkt dat het kitten / de kat inderdaad aan een erfelijke ziekte is overleden. De Verkoper is niet 

aansprakelijk voor de kosten van de dierenarts of specialist, die verband houdt met een erfelijke ziekte of 

afwijking. De Verkoper geeft geen geld terug maar u heeft recht op een nieuw kitten uit een combinatie naar 

keuze. Dierenartskosten worden niet door de Verkoper vergoed. 

 

20. Wanneer het kitten niet langer bij de nieuwe eigenaar kan blijven of als er problemen met de kat zijn wordt in 

eerste instantie contact opgenomen met de Verkoper. Indien noodzakelijk is Verkoper bereidt bemiddeling te 

verlenen bij het zoeken naar een nieuw tehuis.  

 

21. Koper belooft de kat nooit bij het asiel af te geven. In absoluut noodgeval is Verkoper bereidt de kat terug te 

nemen, zonder verdere schadeloosstelling. 

 

22. Indien de kater / poes wordt (door) verkocht blijven bovenstaande bepalingen tevens op de Koper/rechtsopvolger 

van toepassing (kettingbedding) 

 

23. Het kitten / de kat is verkocht als zogenaamd liefhebber dier. Dit houdt in dat met dit dier niet mag worden 

gefokt. Het dier moet voor het bereiken van 10 maanden door een dierenarts worden gecastreerd / 

gesteriliseerd. De Koper dient een schriftelijke verklaring van de dierenarts binnen 14 dagen na de ingreep naar 

de Verkoper te sturen.  



 
 

Paraaf Koper:        Paraaf Verkoper: 

 

 

24. De stamboom van de kat/kitten wordt pas aan Koper toegezonden nadat  een schriftelijke verklaring van de 

dierenarts aan Verkoper is toegezonden. Koper ontvangt een kopie stamboom mee met daarop door de 

stamboom de gezette tekst, NIET VOOR FOK. 

 

25. De Verkoper heeft het recht om de schriftelijke verklaring bij de desbetreffende dierenarts te verifëren. 

 

26. Indien de Koper het kitten / de kat niet voor de tiende maand heeft laten castreren/steriliseren, wordt er vanuit 

gegaan dat Koper de intentie heeft om toch te gaan fokken. In zulks geval is de Koper aan de Verkoper hiervoor 

een bedrag verschuldigd ter grootte van de helft van de verkoopwaarde van de hieruit voortvloeiende kittens uit 

het eerste nest, met een minimum van € 1.600,-. Dit minimumbedrag dient te worden voldaan één dag nadat het 

kitten waar dit contract op ziet de leeftijd van tien maanden bereikt. 

 

27. Ongeacht de bepalingen in artikel 26 mag er alleen op die wijze mee gefokt worden zoals dat bij een erkende 

kattenvereniging geoorloofd is. Koper verplicht zich tot het zoeken van begeleiding bij een ervaren Fokker.  

 

28. Als Koper gaat “showen’’, wordt Verkoper graag op de hoogte gehouden van de resultaten. 

 

29. Er worden geen garanties gegeven voor showkwaliteit. Elke keurmeester beoordeeld immers anders. 

 

30. Tijdens de overdracht van het kitten / de kat zijn geen zichtbare gebreken aangetroffen. 

 

31. Een poes zal niet meer dan 3 nesten hebben in 24 maanden. 

 

32. De poes/kater zal niet worden verhuurd, uitgeleend, of verkocht vaan andere Verkopers. 

 

33. Beide ouders van de kat / het kitten zijn getest op PK-Def, Felv, Fiv, en PKD PRA-b. 

 

34. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van dit contract. Deze voorwaarden worden ook op de 

website weergegeven. De Koper verklaart hierbij bekend te zijn met de algemene voorwaarden en een exemplaar 

hiervan te hebben ontvangen. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te Hoorn, 

 

Datum:          Datum: 

 

 

 

 

Handtekening Koper:        Handtekening Verkoper: 


