Kjøpekontrakt for
overdragelse av rasekatt

www.nrr.no
Kjøpekontrakten er utarbeidet av Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR), som er katte-eiernes
organisasjon og derfor representerer både oppdrettere og kjøpere. NRR har ingen myndighet eller ansvar i
forholdet mellom kjøper og selger. Eventuelle tvister mellom partene er NRR uvedkommende - unntatt ved
brudd på NRRs og/eller FIFes lover og regler.

Norske Rasekattklubbers Riksforbund

………………………….

1.

Opplysninger om katten:

Dato

Kattens navn

Rase

……………………….……………………………………………

Selgerens underskrift

Microchipnr

Kjønn

Stamboknr

Fødselsdato Stambokføringsklasse

1

2

..

EMS-kode

3

Andre opplysninger om katten

Kattens far (navn)

Microchipnr

EMS-kode

Kattens mor (navn)

Microchipnr

EMS-kode

2. Opplysninger om selger
Fornavn

(Utfylles ikke hvis katten overføres første gang fra oppdretter)
Etternavn

Adresse
Postnr

Poststed

E-postadresse

Telefon

Klubb

Stamnavn

3. Opplysninger om oppdretter

Er selger også oppdretter av katten?

Fornavn

Etternavn

Adresse
Postnr

Poststed

Klubb

E-postadresse

Telefon

Stamnavn

4. Opplysninger om kjøper
Fornavn

Etternavn

Adresse
Postnr
Klubb

Poststed

E-postadresse

Telefon

Forbund

Land

Ja

Nei

5. Generelle bestemmelser fastlagt av NRR
Kattunger skal ikke leveres ny eier før de er minst 12 uker gamle. Kun ved spesiell anbefaling fra veterinær
kan kattunger leveres tidligere, men aldri yngre enn 10 uker.
For alle katter som selges skal det følge med dokumentasjon for vaksinasjon, samt helseattest – ikke eldre
enn 3 uker (21 dager) - utstedt av veterinær. Ved salg av rasekatter skal det dessuten følge stamtavle,
eventuelt dokumentasjon for at denne er rekvirert hos NRR.
Selger skal sende inn overdragelseserklæring slik at ny eier kan registreres i NRRs stambok. Her kan selger
ta kopi av denne kontrakts side 2, underskrive øverst til høyre og sende den undertegnede kopien til NRR
Katter kan registreres i hovedstamboken (LO) eller kontrollstamboken (RIEX). Klasse 1 anvendes til katter
uten avlsbegrensninger. I klasse 2 kan oppdretteren registrere katter som ikke skal anvendes i avl.
Oppdretteren kan selv få overført katten til klasse 1. NRR har anledning til å registrere katter i klasse 3.
Disse kattene har avlsforbud og kan kun tillates anvendt i avl dersom NRR gir slik tillatelse. De fleste katter
som registreres i kontrollstamboken (RIEX) må avlsgodkjennes i tråd med NRRs regler før avkom etter dem
kan registreres.
Kjøper bekrefter at katten er besiktiget ved overtagelsen og funnet i orden. Selger bekrefter at kjøper er
informert om de feil hos katten som han/hun har kjennskap til, om arvelige sykdommer innen rasen og om
kattens mulige arveanlegg for disse feil. Selger bekrefter at kjøper har fått informasjon om foring, stell og
behandling av katten. Selges en katt som har feil eller mangler, ref. neste side, plikter selger å informere
kjøper om dette. Katten overdras da på særlige vilkår som skal anføres under punkt 6.
Det gjøres oppmerksom på at dersom uenighet skulle oppstå hva gjelder:
* betalingssum
* leveringsdato
* defekter hos katten enten ved ankomst eller som oppdages senere
* bruk av katten hva gjelder avl eller utstilling
* hvorvidt en skriftlig eller muntlig avtale mellom selger og kjøper (forbruker) er oppfylt
så vil NRR ikke ta stilling til saken dersom forholdet er regulert av den Norske forbrukerkjøpsloven og/eller
kjøpsloven. Et mislighold av forhold som ikke reguleres av disse lovene, men av NRRs lover og regler, vil bli
behandlet av NRR

6. Særlige vilkår

(Hvis det ikke er plass, skriv på eget ark i 2 eksemplarer)

7.Betaling
Avtalt pris NOK

Beløp betalt ved overdragelse Restbeløp

Salgssummen inkluderer:

Vaksiner/ormekur

Helseattest

Restbeløp betales senest dato

Stamtavle

Microchip

Annen betalingsavtale

Undertegnede kjøper og selger erklærer herved at vi i fellesskap nøye har gjennomgått
kjøpekontrakten
Kjøper

Selger

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
Sted / Dato
Sted / Dato

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
Underskrift
Underskrift

Generelle krav til utstillingskatter og avlsdyr
Utstillingskatt
Ingen oppdrettere kan garantere kattens framtidige utseende. Begrepet "utstillingskatt" må derfor begrenses til å gjelde
forhold som tilsier at katten ikke har feil som diskvalifiserer den i henhold til den vedtatte standarden for den enkelte
rase og variant. Selger bør informere kjøper om de viktigste særtrekk ved rasen/fargevarianten.
Komplett liste over hvilke feil som diskvalifiserer en katt for utstilling, kan fås ved henvendelse til NRR. Jfr. også FIFes
utstillingsreglement § 3.9 og 3.10
Avlskatt
Alle katter som skal brukes i avl, må ha veterinærattest som bekrefter at katten
-ikke har eller har hatt navlebrokk
-ikke har påvisbar hjertefeil i en vanlig klinisk undersøkelse
-hannkatt må ha to normalt plasserte testikler
-ikke er døv, dersom det er en helhvit katt
For Korat, Burmeser,Norsk Skogkatt, Maine Coon, Perser og Exotic er det spesielle regler ved stambokføring som har til
hensikt å hindre utvikling av arvelige sykdommer. Disse finner du i lovverket på nrr.no eller ved å kontakte Norske
Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) Pancoveien 22 a, 1624 Gressvik, tlf 69 61 27 53, kontoret@nrr.no eller
stambok@nrr.no
HCM anbefalinger:
HCM kan forekomme på alle raser.
NRR har allerede forbud mot avl på katt med påvist hjertelidelse. Videre arbeid ift HCM bør ta utgangspunkt i de
gentestene som finnes. Det antas at ca 35 % av Maine Coon er bærer av genfeil som kan gi HCM. For å forhindre
ytterligere spredning skal katter som testes homozygote for disse mutasjonene utelukkes fra avl. Katter som testes
heterozygote anbefales paret med katt som ikke bærer slik mutasjon.
På den måten vil man få en langsom reduksjon i forekomsten av disse mutasjonene i populasjonen samtidig som
genpoolen
bevares. Foreldres testresultater bør følge kontrakten (evt. testresultater for katten som selges).

DNA -testing Perser/Exotic

For registrering av kattunger etter 1.1.2008 kreves negativ PKD attest for begge foreldre eller negativ DNA attest for alle
besteforeldre. Fra og med 1.1.2010 er kun DNA-testing godkjent.
Rasekatter kan registreres i tre forskjellig stambokføringsklasser: Kl. 1 gir fulle avlsrettigheter (ifølge regler for rasen). Kl.
2 gir avlsforbud.bestemt av oppdretter. Kl. 3 gir avlsforbud, bestemt av NRR.
Selger bør informere kjøper om mulige kjente feil og sykdommer på linjene til foreldredyrene. NRR fråråder å avle på
katter som har en arvelig defekt.

FIFe’s anbefalte tester:
Test
Blodgruppetesting
Gangliosidosis
(GM1/GALB) og (GM2/HEXB)
Gangliosidosis
GM1/GLB1)
Gangliosidosis
(GM2/HEXB)
Glucogen Storage Disease
type IV (GSD IV)
Hypertrophic Cardiomyopathy
(MyBPC3/A31P)
Hypertrophic Cardiomyopathy
(MyBPC3/R820W)
Hypokalaemia (BHK)
Polysystic Kidney Disease
(PKD 1/AD-PKD)
Pyruvate Kinase Deficiency
(PK)
Retinal Degeneration II
(CEP290/rdAc-PRA)
Spinal Muscular Athrophy
(SMA)
Vattpinner for DNA-test fra
innsiden av munnen (kinnet)

Raser
DNA test ikke fullt ut godkjent
for alle raser
KOR

Merknader
Serologisk test: RAG, SIB, TUA, BEN,
EUR
Obligatorisk, jf. § 6

BAL, OLS, OSH, PEB, SIA, SYL,
SYS
BUR

Obligatorisk, jf. § 6

NFO

Obligatorisk, jf. § 6

MCO

Obligatorisk, jf. § 6 NRR tillegg

RAG

Anbefales

BML, BUR, SIN
EXO, PER, BRI, SRL, SRS, BLH
non
LPL, LPS, ABY, BEN, SIN, SOM
ABY, OCI, SOM, BAL, OLH, OSH,
PEB, SIA, SYL, SYS
MCO
Alle raser.

For hver enkelt katt legges
vattpinnene med DNA fra innsiden av
kattens munn i en konvolutt med
kattens navn og mikrochip-nummer.
Lagres enkelt på et tørt sted. Om
nødvendig kan vattpinnene med DNA
brukes for fremtidig genetisk testing.

