
          

      PLAATSINGSVOORWAARDEN 
Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. 

 
De plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden: 
 

1. De verkrijger verklaart hierbij goed voor de kat(ten) te zullen zorgen, op tijd naar de dierenarts te 
gaan en bij zoekraken van de kat(ten) direct de Vereniging Kattenzorg hiervan in kennis te stellen. 

2. De verkrijger zal de kat(ten) tijdig laten steriliseren/castreren als dit om wat voor reden dan ook nog 
niet is gedaan voordat de kat(ten) zijn afgestaan.  

3. De verkrijger zal nooit met de aangeschafte kat(ten) gaan fokken. 
4. De verkrijger geeft de medewerker van de Vereniging Kattenzorg toegang tot de ruimte waarin de 

kat leeft wanneer deze ter controle komt. 
5. De verkrijger zal de kat(ten) niet afstaan voor vivisectie zonder eerst overleg te hebben gehad met 

de Vereniging Kattenzorg. 
6. De verkrijger zal de kat(ten) als deze om welke reden dan ook weer weg moet(en) te allen tijde weer 

aanbieden ter herplaatsing bij de Vereniging Kattenzorg tegen betaling van het daarvoor geldende 
tarief. 

7. De Vereniging Kattenzorg zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten de overeenkomst, 
door of vanwege de kat(ten) veroorzaakte schade en/of kosten. 

8. De Vereniging Kattenzorg of specifiek daartoe aangewezen personen zijn te allen tijde en op alle 
plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in deze overeenkomst gestelde 
voorwaarden en bedingen. 

9. Behalve dat deze overeenkomst van koop en verkoop zonder rechterlijke tussenkomst van 
rechtswege ontbonden zal zijn, zal verkrijger een boetebedrag aan Vereniging Kattenzorg moeten 
betalen van € 100,00, indien: 

• Verkrijger de in de overeenkomst omschreven kat(ten) verkoopt of in eigendom of 
anderszins aan derden overdraagt (met of zonder vergoeding) zonder voorafgaande 
toestemming van Vereniging Kattenzorg daarvoor te hebben verkregen; of: 

• Verkrijger met de in de overeenkomst omschreven kat(ten) gaat fokken; of: 

• Verkrijger er niet voor zorgt dat de in deze overeenkomst omschreven kat(ten) voldoende 
vrijheid van beweging heeft -binnen of buiten- goed gevoegd wordt en behoorlijk wordt 
gehuisvest, een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Vereniging Kattenzorg; of: 

• Verkrijger de kat(ten) zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt en de Vereniging 
Kattenzorg hiervan (alvorens daadwerkelijk euthanasie heeft plaatsgevonden) ongeacht op 
welke wijze kennis neemt en op die wijze de euthanasie nog kan voorkomen.    

 10. Indien ontbinding op grond van één van de artikel 8 genoemde voorwaarden plaatsvindt, heeft de 
Vereniging Kattenzorg het recht de kat (zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij de koper of 
bij enig ander persoon en het dier onder zijn/haar hoede te nemen op welke plaats de kat(ten) zich 
op dat moment ook mag bevinden. 

11. In geval van ontbinding op grond van één van de in artikel 8 genoemde voorwaarden is de 
Vereniging Kattenzorg niet verplicht tot het terugstorten van de koopsom. 

12. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken waarvan het bestaan na het sluiten van 
de overeenkomst blijkt en waarvan de Vereniging Kattenzorg redelijkerwijs op de hoogte had kunnen 
of behoren te zijn, is beperkt tot de verplichting van terugname van de kat(ten) en restitutie van de 
koopsom zonder dat daarover enige rente is verschuldigd. 

13. De Vereniging Kattenzorg is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan zij redelijkerwijs 
niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn. 

14.  Eventuele kosten welke verkrijger door toedoen van de in artikelen 12 en 13 van deze voorwaarden 
genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken zonder voorafgaande toestemming van de 
Vereniging Kattenzorg te maken zijn voor rekening van de verkrijger, behoudens het in artikel  van 
deze voorwaarden opgestelde. 

15. Katten die binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst een onbekend lichamelijk gebrek 
vertonen kunnen door verkrijger, na voorafgaande toestemming van de Vereniging Kattenzorg 
kosteloos ter behandeling aangeboden worden aan een tussen verkrijger en Vereniging Kattenzorg 
overeengekomen dierenarts. 

16. De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in 
de zin van de Wet Persoonsregistratie.  


