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Algemene contractuele voorwaarden
1. De adoptant verbindt zich ertoe de kat goed en liefdevol te verzorgen overeenkomstig de wetgeving op dierenwelzijn en aldus voldoende beweging
te geven overeenstemmend met ras en leeftijd, voldoende goede voeding en van goede huisvesting te voorzien waaronder comfortabele
rustplaatsen, klim-en krabmogelijkheden en schone kattenbakken. De adoptant zal er zorg voor dragen dat de kat alle nodige medische verzorging
krijgt alsmede de vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de kat en zijn omgeving en dit laten registreren in het paspoort. De kat mag niet
worden gebruikt voor commerciële doeleinden, inclusief het fokken ervan.
2. Stichting SCFN voorziet de kat van een dierenpaspoort en een chip. De adoptant dient de chipregistratie binnen 14 dagen op eigen naam over te
schrijven bij een daarvoor aangewezen databank. Dit kan bijvoorbeeld via de website van Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren

(www.ndg.nl) of via een dierenarts. Voor adoptanten uit België geldt dat de chipregistratie alleen door een dierenarts kan worden gedaan. De
kosten voor de chipregistratie zijn voor rekening van de adoptant. Bij adreswijziging zal de adoptant de chipregistratie z.s.m. aanpassen bij de
betreffende instantie. Daarnaast dient de adoptant de adreswijziging door te geven aan Stichting SCFN.

3. Stichting SCFN vermeldt in het paspoort de toegediende entingen, gegeven volgens het internationaal aanbevolen vaccinatieschema (rabiës,
kattenziekte en niesziekte (calicivirus en herpesvirus), aangevuld met FeLV (leucose)). Wanneer de kat vanuit het buitenland naar de adoptant
vertrekt, zorgt Stichting SCFN nog voor een laatste anti-parasitaire behandeling.
4. Stichting SCFN test katten vanaf 6 maanden preventief op FeLV (leucose) en FIV (kattenaids). De adoptant aanvaardt dat de resultaten van deze
testen een momentopname zijn en geen garantie bieden voor de toekomst. Stichting SCFN laat de kat alleen de reis aan gaan indien hij in voldoende
goede conditie is, wat naar eer en geweten door de dierenarts wordt vastgesteld. Stichting SCFN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
afwijkingen of ziektes die zij niet kende op het ogenblik van de overdracht.
5. Stichting SCFN zorgt voor de adoptie voor een zo accuraat mogelijk en eerlijke beschrijving van de gezondheidstoestand, het karakter, het uiterlijk
en de geschiedenis van de kat voor zover bekend. De adoptant aanvaardt dat deze beschrijving niet sluitend en/of volledig kan zijn, onder meer
omdat de kat een levend wezen is en voor de overdracht in een asiel of opvanggezin verblijft, zodat Stichting SCFN geen garanties kan geven voor
de toekomst.
6. Stichting SCFN zal de kat in een zo optimaal mogelijke conditie aan de adoptant overdragen. Gezien het verblijf in een asiel of opvanggezin, de
reis en verandering van omgeving, voeding etc. stress veroorzaakt waardoor het immuunsysteem van de kat kan worden aangetast, aanvaardt de
adoptant dat de kat onder meer (oor)mijt en/of diarree kan ontwikkelen.
7. Stichting SCFN draagt de kat gecastreerd over tenzij deze ingreep om geldende redenen niet kon worden uitgevoerd, in welk geval de adoptant
deze ingreep op zijn kosten moet laten uitvoeren binnen de drie maanden na overdracht en sowieso voordat de kat naar buiten mag. De adoptant
moet Stichting SCFN hiervan een bewijs van de dierenarts overhandigen.
8. De adoptant gaat uitdrukkelijk akkoord de kat na overdracht de nodige rust te geven zodat de kat kan wennen aan de nieuwe omgeving, mensen
en dieren. De adoptant is zich ervan bewust dat een kat een lange aanpassingstijd nodig kan hebben en zal de kat minimum drie maanden
aanpassingstijd geven.
9. Na overdracht staat de adoptant in voor alle mogelijke schade berokkend aan of door de kat, ongeacht de oorzaak, alsook voor alle uitgaven
gemaakt voor de kat, met inbegrip van de (al dan niet dringende en noodzakelijke) medisch kosten.
10. De adoptant dient de nodige maatregelen te nemen om de kat niet te verliezen en om vermissingen te voorkomen. De kat mag niet vrij buiten
gelaten worden, voordat de kat voldoende geacclimatiseerd is (met als minimum twee maanden na aankomst). Indien de kat toch zou ontsnappen,
moet dit onmiddellijk aan Stichting SCFN worden gemeld. Stichting SCFN zal de adoptant waar mogelijk bijstaan in het terugvinden van de kat.
11. Adoptant stelt Stichting SCFN op de hoogte indien de kat is overleden. Indien de kat geëuthanaseerd moet worden, mag dit enkel door een
dierenarts gebeuren en moet Stichting SCFN hiervoor vooraf toestemming geven.
12. Stichting SCFN heeft het recht een huisbezoek te doen zowel voor als na de overdracht van de kat ter controle van diens leefomstandigheden.
De adoptant geeft Stichting SCFN hiervoor toestemming.
13. Indien de kat niet langer bij de adoptant kan verblijven, zal Stichting SCFN naar een tijdelijke opvang en goede nieuwe adoptant zoeken. Tot
overdracht van de kat aan Stichting SCFN zal de adoptant de kat verder verzorgen conform deze overeenkomst. Er is geen restitutie van de gestorte
adoptiebijdrage. De adoptant mag de kat in geen enkel geval aan derden noch aan een asiel overdragen. Stichting SCFN neemt de kat altijd terug.
14. Bij niet-naleven van deze overeenkomst, heeft Stichting SCFN het recht om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de kat terug te vorderen,
op welke plaats en onder wiens hoede de kat zich ook bevindt. Hiermee eindigt ook deze overeenkomst zonder restitutie van de gestorte
adoptiebijdrage.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
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