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KOOPCONTRACT 
 
 

Cattery van Zummeren 

 
Marjolein van Zummeren 
Vlinderstraat 4 - B 
3061 VM  Rotterdam 

T: 010 – 414 0 989 
E: info@vanzummeren.eu 
W: www.vanzummeren.eu 

 
 
De koper en verkoper van het kitten waarop dit koopcontract betrekking heeft, 
verklaren middels zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in dit 
contract. Dit contract is derhalve bindend. 
 
Gegevens Kitten 

 
Naam:  van Zummeren. 
 
Ras: Brits Korthaar  
 
Kleur:   
 
Geboorte datum:           /          /20       
 
Geslacht:    
 
Stamboomnummer:  NCT  
 
 
Gegevens nieuwe eigenaar 

 
 
Naam:  . 
 
Adres:   
 
PC+Woonplaats:   
 
Tel. nr:   
 
Email:    

mailto:info@vanzummeren.eu


 
 
 

 
Uit liefde voor het ras proberen we lieve, goed gesocialiseerde kittens groot te 
brengen. Verkoper verklaart hierbij dat de bovenvermelde kat op het moment van de 
verkoop naar haar beste weten en na onderzoek door de dierenarts volledig gezond 
is. 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. Verkoper 
verklaart het kitten de benodigde inentingen en wormenkuren te hebben gegeven. 
Beide ouderdieren zijn neg. getest op HCM en PKD, testen zijn getoond aan nieuwe 
eigenaar. 
 
Verkoper zal met de koper een schaderegeling treffen OF door het aanbieden van 
een kitten, Of door teruggave van de helft van het aankoopbedrag, wanneer blijkt dat 
het kitten binnen 6 maanden na  aankoopdatum zal overlijden als gevolg van 
inwendige afwijkingen die het dier niet in staat stellen volwassen te worden en die op 
het moment van verkoop niet zichtbaar waren en derhalve niet bekend bij verkoper 
en de koper. Het betreft hier aangeboren of erfelijke afwijkingen  (geen  besmettelijke 
ziekten of virussen). 
 
Mocht het kitten binnen 6 maanden na aankoopdatum komen te overlijden dan moet 
dit door een erkend dierenarts schriftelijk, op officieel briefpapier met redenen en 
vermelding van gevonden afwijkingen worden verklaard, en door de onderzoekende 
dierenarts met de hand worden ondertekend. Dierenartskosten worden niet door de 
verkoper vergoed. 
 
Koper verklaart het aangekochte kitten een liefdevol tehuis te geven. Koper verklaart 
de kat niet op te sluiten in kooien of andere kleine ruimten, maar voldoende 
bewegingsvrijheid te geven. Koper verklaart de nodige medische zorg te geven. 
Koper verklaart verkoper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het 
eventuele vroegtijdige overlijden van de aangekochte kat. 
 
De koper verklaart dat  wanneer de kat wordt herplaatst,  dat alleen zal gebeuren als 
de kat gesteriliseerd/gecastreerd  is. 
Koper verklaart, bij eventuele herplaatsing/verkoop van de kat, de verkoper op de 
hoogte te stellen.  
Alle juridische kosten voortvloeiend uit de overtreding tegen dit koopcontract 
opgenomen bepalingen en afspraken komen voor rekening van de koper. 
 
De verkoopprijs van het  kitten bedraagt:  €             ,     . 
Het aanbetaalde bedrag is  €             ,     . 
Het resterende bedrag ad. €             ,     .wordt voldaan uiterlijk bij afhalen van 
bovengenoemde kat. 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt te Rotterdam, , d.d.       /      /20            . 
      
 
                   
Handtekening Verkoper   Handtekening Koper 

   
 

 


