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 Ons Kittenbeleid  

Liefde en passie, voor zowel de Heilige Birmaan als voor de Ragdoll, maken dat wij het krijgen van 

kittens van deze bijzondere rassen heel serieus nemen. Wij zullen niet meer dan één nestje per poes 

per jaar krijgen. De gezondheid van de poezen en kittens is voor ons erg belangrijk. Dit houdt in dat 

de ouders getest zijn op FIV/FELV, PKD en HCM. 

 

Wij verkopen geen kittens via telefoon of internet; een plaatselijk bezoek is gewenst. 

Geïnteresseerden kunnen ons telefonisch of via email contacteren. 

Door ons jullie gezinssamenstelling en woonsituatie, eventueel andere dieren, toe te lichten kunnen 

we een beeld krijgen van in welke leefsituatie het kitten terecht gaat komen. 

Eenmaal de kittens geboren zijn worden jullie verwittigd. Na een 5 á 6-tal weken wordt er een 

afspraak gemaakt voor een eerste bezoek. Als jullie met ons en de poezen een klik hebben kunt u een 

optie op het gekozen kitten nemen. 

Onze kittens worden verkocht met een koopcontract. Hierin staan alle gemaakte afspraken, de 

rechten en plichten van koper, verkoper en de garanties. Zo kan er later geen onduidelijkheid of 

betwisting ontstaan voor beide partijen. 

 

Er wordt een voorschot van 250 euro gevraagd om het kitten definitief te reserveren. Een bewijs van 

betaling ervan wordt u bezorgd. Dit bedrag zal uiteraard in mindering gebracht worden bij de 

afrekening als het kitten wordt overhandigd. 

Dit is voor ons de garantie dat jullie niet zomaar afzien van de koop. Het geeft ook jullie de garantie 

dat wij het gekozen kitten niet aan een ander zullen toezeggen. 

Mochten jullie, om eender welke reden, na de reservatie beslissen om af te zien van de koop, dan zal 

het voorschot niet worden terugbetaald. Dit bedrag is gebruikt voor de dierenarts- en andere kosten 

tijdens het opgroeien van het kitten. 

 

Wij bezorgen jullie geregeld foto’s en video’s van het kitten. Uiteraard mogen jullie, graag op 

afspraak, het kitten komen bezoeken. 
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Onze kittens hebben hier in huis alle ruimte en groeien op met andere katten, honden en kinderen. 

Zo leren ze van jongs af aan de huiselijke sfeer en geluiden kennen om te kunnen opgroeien tot heel 

sociale kittens. 

Als onze kittens 15 à 16 weken oud zijn en een gezond gewicht hebben, mogen ze het nest verlaten. 

Ze zijn dan gecastreerd of gesteriliseerd, hebben alle nodige vaccinaties gehad, zijn ontwormd en 

ontvlooid, zijn gechipt, bezitten een Europees paspoort, krijgen hun stamboom mee, alsook het 

eigendomsbewijs. Als extraatje krijgen ze een leuk kittenpakket mee. 

 

Kittens die naar het buitenland verhuizen krijgen extra vaccinaties waardoor zij iets langer bij ons 

moeten verblijven. 

 

Wij vragen van de nieuwe eigenaar dat: 

 als het kitten buiten gelaten wordt dit enkel kan in een voldoende grote ren of een katveilige, 

afgemaakte tuin. 

 het kitten niet mag opgesloten worden in een één-kattenkamer. 

 het de nodige jaarlijkse inentingen moet krijgen. 

 de voeding van een degelijk merk en kwaliteit moet zijn. 

 bij voorkeur er een ander dier in huis aanwezig is. (hond, kat) 

 

Wij houden van onze poezen en kittens die we met passie en liefde hebben groot gebracht. Daarom 

zouden wij graag gekend willen blijven in voor- en tegenspoed. 

Indien een kitten herplaatst moet worden, wat wij uiteraard niet hopen, dan willen wij dit graag 

horen zodat wij voor jullie kunnen klaar staan. 

 

Onze kittens worden niet verkocht voor de fok tenzij wij daar uitdrukkelijk en schriftelijk 

toestemming voor geven. Bij twijfel of een vermoeden van de intentie van onrechtmatig fokgebruik, 

behouden wij ons het recht voor om van de verkoop van het kitten af te zien, zelfs indien er een 

voorschot is betaald. 

 


