RASCLUB VOOR SIAMEZEN EN OOSTERS KORTHAREN

Fokkerscode & reglement kitteninformatie

Fokkerscode
1. Alvorens een poes naar een kater gebracht wordt, behoort aandacht te worden geschonken aan de gezondheid, het karakter en het
type (rasstandaard) van beide dieren.
2. Katten, waarvan in redelijkheid te verwachten valt dat zij ernstige gebreken zullen vererven, dienen van het fokken te worden
uitgesloten. Voor de reeds geboren nakomelingen kan bij het stamboek een fokbeperking worden aangevraagd. Het is niet verstandig
met nerveuze of agressieve dieren te fokken.
3. Een poes dient niet te worden gedekt, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat, gelet op de conditie en/of leeftijd van de poes,
de dracht, bevalling of de zoogperiode het welzijn van de poes ernstig zal benadelen.
4. Een fokker moet zich serieus afvragen of een uiterlijk gezonde poes, die twee achtereenvolgende keren ernstige problemen heeft
gehad tijdens de dracht, bevalling of de zoogperiode, geschikt is om mee verder te fokken.
5. Het fokken van raskatten dient gericht te zijn op de instandhouding van het ras. Fokkers behoren zich tot het uiterste in te spannen om
het fokken met katten met duidelijke tekortkomingen op het gebied van de vererving en de gezondheid tegen te gaan.
Dekkatereigenaren behoren poezen die ter dekking worden aangeboden kritisch te beoordelen en zo nodig te weigeren, ter voorkoming
van gebreken in het nageslacht.
6. De fokker hoort na te gaan of de aspirant-koper het kitten in redelijkheid een goed tehuis kan bieden.
7. De fokker behoort de koper informatie te verschaffen over karaktereigenschappen en verzorging van het kitten.
8. De fokker dient de koper ervan in kennis te stellen als het kitten afwijkingen van de rasstandaard vertoont, lichamelijke gebreken heeft
of een redelijke kans heeft die te krijgen.
9. De fokker behoort het kitten pas dan aan de nieuwe eigenaar mee te geven als het:
a.
tenminste 13 weken oud is, en minimaal 1 kg. weegt.
b.
voorzien is van een volledige enting tegen katten - en niesziekte van tenminste 7 dagen oud, waarvan het bewijs aan de nieuwe
eigenaar overhandigd dient te worden,
c.
naar beste weten volkomen gezond is en in uitstekende conditie verkeert. Het verdient aanbeveling een gezondheidsverklaring
van de eigen dierenarts bij de entingspapieren te voegen.
10. De fokker behoort de kopers van zijn kitten(s) nadrukkelijk duidelijk te maken dat het gewenst is contact met de fokker op te nemen,
mochten zich problemen voordoen. De fokker kan dan naar vermogen hulp of advies aanbieden, teneinde te voorkomen dat de eigen
fokdieren verkeerd of slecht behandeld, doorverkocht, willekeurig geplaatst of, in het ergste geval, vernietigd worden.
11. De koper dient zo snel mogelijk, bij voorkeur bij de overdracht, in het bezit gesteld te worden van de originele stamboom of het
afstammingsbewijs.
12. Een kitten waarvoor geen stamboom wordt afgegeven, of waarvoor een fokbeperking geldt, mag niet worden verkocht zonder dat de
koper over de beweegredenen is geïnformeerd. Ook de kitteninformatie dient hierover te worden ingelicht.

Kitteninformatie-reglement
1. Om gebruik te maken van de kitteninformatie moet men lid zijn van Felikat, Mundikat of van een buitenlandse Fifé-zustervereniging en
lid of begunstiger zijn van de SIOK .
2. Men dient zich te conformeren aan de regels voor gezondheid en welzijn van Felikat. Dit betekent o.a. dat binnen een periode van 24
maanden over niet meer dan 3 nesten van dezelfde poes informatie wordt verstrekt en voor niet meer dan 2 nesten binnen een periode
van 12 maanden.
3. Uitsluitend gezonde kittens mogen worden aangemeld. De opgave dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren,
of via het invulformulier op de SIOK website.
Behalve geslacht, kleuren en geboortedata van de kittens dienen ook de samenstelling van het nest, alsmede de namen, titels en
kleuren van de ouders vermeld te worden.
4. Bij de aanmelding van.het nest waarover informatie moet worden verstrekt wordt u verzocht € 5,- over te maken op rekening
1335 53 892 te Woudrichem t.n.v. Felikat Rasclub SIOK.
5. Informatie wordt uitsluitend verstrekt over katten van leden of begunstigers van de rasclub met een officieel bewijs van afstamming.
6. Voor kittens die niet in het huis van de fokker geboren zijn (systeem uitzetpoes-fokkersvoorwaarden) is en blijft de fokker zelf
verantwoordelijk, ook wat betreft de kitteninformatie. Hij/zij dient zelf de aanvraag te verzorgen.
7. Zodra een kitten is verkocht, dient het binnen 48 uur te worden afgemeld. Blijft men daarbij in gebreke, dan kan het bestuur bepalen dat.
over een volgend nest geen informatie meer wordt vertrekt
8. Om benadeling door andere fokkers met een nest op het overzicht te voorkomen, is het de fokker niet toegestaan belangstellenden die
zich via de kitteninformatie melden zelf door te verwijzen naar anderen. Hij/zij dient deze terug te verwijzen naar de kitteninformatie van
de rasclub.
9. In alles waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de rasclub. In voorkomende gevallen kan het bestuur van de rasclub
het hoofdbestuur verzoeken controle op naleving van de Felikatregels in te stellen.
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