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Dekovereenkomst cattery The Logicats

tussen
Rosita Compagner, Hogesteeg 6a, 3911 VT, Achterberg, hierna te noemen katereigenaar

en 

naam, adres enz hierna te noemen poeseigenaar

Op <data> zijn onderstaande kater en poes samen geweest

Kater
Naam, kleur, stamboeknummer, chipnummer
Snaptestdatum:  PRA-gentest

Poes
Naam, kleur, stamboeknummer, chipnummer
Snaptestdatum:  PRA-gentest

De poeseigenaar verklaart akkoord te gaan met en te voldoen aan de volgende 
voorwaarden.

De ter dekking aangeboden poes is minimaal 12 maanden oud. Wanneer de poes al eerder 
kittens had zijn deze kittens ten tijde van de dekking minimaal 10 maanden oud.
De ter dekking aangeboden poes wordt in een veilige omgeving gehouden (loopt niet los op 
straat)

De volgende testen worden door beide eigenaren overlegd

Fiv (Feline Immunedficiency virus)
FelV (Feline Leukemia Virus)
De test mag niet ouder zijn dan 6 (zes) maanden*



De testuitslag dient voorzien te zijn van een handtekening en stempel van de dierenarts die 
de test heeft afgenomen
* Niet indien de poes ziek is geweest. De poes moet dan opnieuw worden getest op Fiv & 
FelV 

Vaccinatie
Beide dieren dienen over een geldig vaccinatiebewijs te beschikken tegen kattenziekte en 
niesziekte van minimaal een (1)  maand oud.

Conditie van de poes
De poes moet, zoals de kater is, in goede conditie en gezondheid zijn. Vrij van vlooien en 
andere parasieten als oormijt, schimmel en dergelijke. Indien deze worden aangetroffen zal 
het dier worden geweigerd, dan wel direct van de kater gescheiden worden. Het dekgeld is 
in dit geval onverkort verschuldigd.
Bij geschillen betreffende het bovenstaande is een verklaring van de dierenarts van de 
katereigenaar bindend.

Dekrisico 
Bij het brengen van de poes dienen in ieder geval de nagels van de voorpoten geknipt te 
zijn. Dit om wederzijdse beschadigingen van de dieren te voorkomen.
Indien uw poes of onze kater enigszins gewond raakt bij een dekking is dat een normaal 
risico. Bij schade aan een van beide dieren geldt in deze gevallen dat de kosten voor 
betreffende eigenaar zijn.

Dekgeld en verzorging
De prijs voor een dekking bedraagt  €450,--  te voldoen bij het brengen van de poes. 

Bij de prijs van de dekking is de volledige verzorging van de poes inbegrepen tijdens de 
dekperiode. Laat de reismand van de poes achter zodat zij een eigen plekje heeft.

Herdekken
Binnen een (1) jaar na de dekking worden maximaal twee (2) gratis herdekkingen gegeven 
als de poes ondanks een geslaagde dekking niet drachtig blijkt te zijn, mits de kater nog niet 
gecastreerd is.
Een (1) gratis herdekking indien er geen levende kittens geboren worden, mits de kater nog 
niet gecastreerd is.
Indien gewenst een herdekking voor de halve prijs als slechts een (1) kitten geboren wordt, 
mits de kater nog niet gecastreerd is. Dit binnen twee (2) jaar.

Herdekking mag ook met een andere kater van onze cattery mits beschikbaar, dit ter 
beoordeling van de katereigenaar. Een herdekking is niet aan derden overdraagbaar.



Restitutie van dekgeld zal in geen geval plaatsvinden.
 
Bij het brengen van de poes dienen de originele testuitslagen te worden afgegeven evenals 
een kopie van de stamboom. 
Het dekbewijs van uw vereniging dient u zelf mee te nemen

Beperkingen
Aan de poeseigenaar worden geen beperkingen opgelegd met betrekking tot de verkoop 
van de kittens of het inzetten van dieren voor de fokkerij. Er wordt wel vanuit gegaan dat 
beide eigenaren het beste met de dieren voor hebben.

Aldus opgemaakt in tweevoud te Achterberg, datum

Handtekening katereigenaar Handtekening poeseigenaar


