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Cattery van de Moeshoek 

Koopovereenkomst 

 
 
Fokker/verkoper:  Marie-Angelique van der Kooij-Scholten 
 Adorfer Straße 20 
 49828 Georgsdorf 
 Deutschland 
 Tel: 0049 5946 311386 
Email:  info@noorseboskatten.net 
Homepage: www.noorseboskatten.net 

  
 
Gegevens kat 

Naam:  xxx van de Moeshoek 
Ras:  Noorse boskat 
Kleur:  xxxxxx (NFO xxxxx) 
Geboortedatum:  xxxxx 
Geslacht:  kater 
Stamboomnummer:  NCT xxxx-xxxx 
Chipnummer: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Paspoortnummer: DE xx xxxxxxxxxxx 
 
 
Gegevens Koper 

Naam:  xxxxxxxxxxxxx 
Adres:  xxxxxxxxxxxxx 
Woonplaats:  xxxxxxxxxxxxx 
Land: xxxxxxxxxxxxx 
Tel:  xxxxxxxxxxxxx 
Email: xxxxxxxxxxxxx 
 
 
Verkoper verklaart hierbij dat koper op xxxxxxxxxxxxx via ING-betaalverzoek de 
volledige koopprijs à € 750,00 aan verkoper heeft voldaan. 
 
Koper en verkoper constateren op de datum van overdracht dat de kat geen uiterlijk 
waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. 
 
Verkoper verklaart dat de op de eerste pagina vermelde kat op het moment van de 
verkoop naar haar beste weten en na onderzoek door de dierenarts, volledig gezond 
en vrij van ziekten, afwijkingen en enigerlei parasieten en/of huidaandoeningen is. 
 
 
paraaf verkoper: paraaf koper: 
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Verkoper verklaart dat de kat conform Europese regelgeving en de regels zoals 
gesteld door kattenvereniging Neocat is gevaccineerd en ontwormd. 
 
Verkoper verklaart de kat alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven, die hij 
als kitten nodig had om op te groeien tot een gezonde en sociale kat. 
 
Verkoper verklaart dat de volgende gezondheidsonderzoeken bij de ouderdieren van 
hiervoor genoemd kitten zijn verricht, waarbij het gaat om xxxxxxxxxxxxx (vader) en 
xxxxxxxxxxxxx (moeder): 

 Onderzoek op GSD-IV aan de hand van erfelijk materiaal.  
Beide ouders  zijn vrij (N/N) bevonden van GSD-IV. Dit houdt in dat hun kittens 
deze ziekte niet kunnen gaan ontwikkelen. 

 Onderzoek op PKdef aan de hand van erfelijk materiaal.  
Beide ouders  zijn vrij (N/N) bevonden van PKdef of  
De moeder is vrij (N/N) bevonden van PKdef en de vader drager (N/n). Dit 
houdt in dat hun kittens deze ziekte niet kunnen gaan ontwikkelen. 

 Onderzoek op HCM middels echo met een kleurendoppler.  
Data onderzoeken vader: xxxxxxxxxxxxx.  
Data onderzoeken moeder: xxxxxxxxxxxxx.  
Op het moment van onderzoek vertoonde de harten van beide ouderdieren 
geen afwijkingen die op HCM wijzen; 

 Onderzoek op PKD middels echo.  
Data onderzoeken vader: xxxxxxxxxxxxx.  
Data onderzoeken moeder: xxxxxxxxxxxxx.  
Op het moment van onderzoek vertoonden bij beide ouderdieren geen van 
beide nieren afwijkingen die op PKD wijzen; 

 Onderzoek op CIN middels echo.  
Data onderzoek vader: xxxxxxxxxxxxx.  
Data onderzoeken moeder: xxxxxxxxxxxxx.  
Op het moment van onderzoek vertoonden bij beide ouderdieren geen van 
beide nieren afwijkingen die op CIN wijzen. 

 
Scans van bovengenoemde testuitslagen zijn op USB-stick bij dit contract gevoegd.  
 
Op de eerste pagina vermelde kat wordt verkocht als zogenaamde ‘huiskat’. Dit 
houdt in dat de kat op het moment van overdracht reeds is gecastreerd en niet meer 
kan worden gebruikt om mee te fokken. 
 
Verkoper verklaart koper te verwittigen bij wijziging van haar contactgegevens. 
Koper verklaart verkoper te verwittigen bij wijziging van haar contactgegevens. 
 
 
paraaf verkoper: paraaf koper: 
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Wanneer koper besluit tot definitieve uithuisplaatsing van bovengenoemde kat, heeft 
verkoper het eerste recht op terugkoop van de kat tegen nader overeen te komen 
prijs conform de eisen van redelijkheid en billijkheid. Wanneer verkoper van dit recht 
afziet, zal koper te allen tijde goedkeuring van verkoper moeten vragen bij 
voorgenomen overdracht van de kat aan een specifieke nieuwe eigenaar. Bij 
overdracht aan een andere eigenaar blijven de in deze overeenkomst opgenomen 
bepalingen en gemaakte afspraken van kracht. 
 
Koper verklaart het Europees paspoort, de stamboom, het op zijn/haar naam 
overgeschreven eigendomsbewijs en een exemplaar van deze door beide partijen 
ondertekende overeenkomst van verkoper te hebben verkregen.  
 
Verkoper en koper verklaren van de inhoud van deze koopovereenkomst en behorende 
bijlage te hebben kennisgenomen, de afspraken die daarin zijn gemaakt te begrijpen en 
zich akkoord te verklaren met de hierin opgenomen bepalingen. 
Mocht er een interpretatieverschil ontstaan tussen koper en verkoper, dan wordt de 
interpretatie van verkoper gevolgd, mits deze in redelijkheid uit de betrokken 
formulering kan worden afgeleid. 
 
Het Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing. Eventuele juridische 
kosten, voortvloeiend uit het verbreken van de in deze overeenkomst opgenomen 
afspraken, komen voor rekening van koper. 
 
Aldus in tweevoud getekend op de datum xxxxxxxxxxxxx                                          
te xxxxxxxxxxxxx 
 
handtekening verkoper: handtekening koper: 
 
 
 
 
Marie-Angelique van der Kooij-Scholten 
 

 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
Bijlagen: 
 

 Bijlage I (op USB): 
o Kopie testuitslagen PKdef en GSD-IV xxxxxxxxxxxxx (vader) 
o Kopie testuitslagen HCM xxxxxxxxxxxxx (vader) 
o Kopie testuitslagen PKD/CIN xxxxxxxxxxxxx (vader) 

o Kopie testuitslagen PKdef en GSD-IV xxxxxxxxxxxxx (moeder) 
o Kopie testuitslagen HCM xxxxxxxxxxxxx (moeder) 
o Kopie testuitslagen PKD/CIN xxxxxxxxxxxxx (moeder) 

 Bijlage II (op USB): Bijsluiter Noorse boskat – cattery van de Moeshoek 
(Informatie over de Noorse boskat en de verzorging daarvan) 


