Cattery van de Duinwijk
Marco en Linda Vlieland
Grote Hout of Koningsweg 12
1951 GS Velsen Noord

Dekovereenkomst
Voorwaarden dekovereenkomst:
Poes:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

De poes moet volledig zijn ingeënt en jaarlijks worden ingeënt.
De poes moet zijn getest op FELV en FIV(snap test) deze test mag niet ouder zijn dan een half
jaar.
De nagels van de poes moeten zijn geknipt.
De poes moet vrij van vlooien zijn.
De poes moet zijn ontwormd.
Bloedgroep bepaling: gewenst; niet verplicht.
PKD en HCM bepaling: gewenst ; niet verplicht.

Kater:

‐
‐
‐
‐
‐

Getest FELV en FIV (snap) mei 2010 negatief
Getest PKD (DNA) 2008 negatief
Getest HCM negatief 2008 negatief
Bloedgroep A
Jaarlijks enting

Als na de dekking
Blijkt dat de poes weer krols wordt na dekking ‐

herdekking zonder kosten

Als na de bevalling……..
Alle kittens dood zijn
Er 1 of 2 levende kittens zijn
Er 3 levende kittens zijn

‐
‐
‐

herdekking zonder kosten binnen 2 jaar
herdekking voor € 150,00 binnen 2 jaar
is nest geen her dekking

Mocht bovenstaande niet meer haalbaar zijn voor de poes (door stress, ziekte, sterilisatie) dan mag
de eigenaar van de poes met een andere passende poes uit dezelfde cattery voor een dekking
komen, dit wel binnen een tijdsbestek van 2 jaar.
Er wordt in geen geval geld gerestitueerd.
Een herdekking is niet overdraagbaar aan derden.
De eigenaar gaat er mee akkoord dat de katers die uit deze combinatie geboren worden niet als
dekkater worden verkocht en ook niet als eigen dekkater gebruikt mogen worden. Is dit wel het geval
dan gaat de eigenaar van de poes akkoord met een betaling aan de eigenaar van de kater van een
bedrag van € 1000,00. De poezen die uit deze combinatie geboren worden mogen wel verder de fok
in.
Een dekking kost € 300,00. Het dekgeld moet vooraf worden voldaan.

Akkoord eigenaar kater

Akkoord eigenaar poes

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:
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