DEKVOORWAARDEN CATTERY DE SCHAAPSKOOI
- gezondheid - karakter - uiterlijk -

1)

Vooraf aan de dekking verwachten wij van de eigenaar van de poes een kopie van haar stamboom en een kopie van de FIV en FeLV test die niet ouder mag zijn dan 3
maanden. Poes mag niet buiten komen. Daarnaast vinden wij het prettig als de eigenaar kan aantonen dat de poes HCM- en PKD vrij is. Wanneer de bloedgroep van de
poes bekend is horen wij dat ook graag. (minder belangrijk omdat de katers allen bloedgroep B hebben dus zowel A als B poezen kunnen ontvangen.

2) Wij dragen er zorg voor dat de poes in een schoon en hygiënisch dekverblijf ontvangen wordt. Uiteraard krijgen zij voldoende aandacht, brokjes, water en indien gewenst ook
natvoer.

3) Wij verwachten van de poes het volgende:

- zij is ingeënt tegen katten- en niesziekte, minder dan 12 maanden voor de dekking. (entingsboekje meenemen)
- zij heeft zodanig geknipte nagels, dat ze de dekkater niet kan verwonden.
- zij is vrij van besmettelijke ziekten, schimmels, parasieten en ander ongedierte (vlooien, wormen, mijt etc.)
- kopie recente FIV en FeLV test graag meenemen.
- zij verkeert in goede conditie.
- ze neemt een dekbewijs van de vereniging waar de eigenaar lid van is mee zodat we deze samen kunnen invullen.

4) De dekking zal plaatsvinden in een zodanig afgesloten dekverblijf dat andere katers en poezen niet in contact komen met de poes.
Het dekverblijf is voorzien van camera zodat ze 24 uur in de gaten kunnen worden gehouden.
5) De dekking hoeft pas betaald te worden nadat er door ons is vastgesteld dat er daadwerkelijk gedekt is.
6) Wanneer wij hebben vastgesteld dat er een dekking heeft plaatsgevonden zullen wij dit uiteraard aan de eigenaar van de poes melden.
7) Wij zouden het erg op prijs stellen als de eigenaar van de poes ons op de hoogte houdt van de zwangerschap bevalling en geboorte van het nest.
8) Wij houden ons het recht voor te allen tijde een poes te mogen weigeren voor dekking. Denk bijvoorbeeld als er sprake is van het niet in orde zijn
van de FIV en FeLV test, HCM of PKD is vastgesteld of het entingsboekje is niet in orde. Daarnaast mogen wij poes weigeren als we kunnen
vaststellen dat de conditie van de poes niet in orde blijkt te zijn, of ze mogelijk parasieten, vlooien, schimmels of andere ongedierte bij zich draagt.
9) De katertjes welke geboren worden uit de combinaties met onze katers mogen niet de fok in. Hiervoor geldt een fokverbod.
10) Drie kittens is een nest, twee kittens herhaaldekking voor de helft van het dekgeld, 1 of geen kittens één gratis herdekking binnen een jaar.

