Överlåtelsevillkor

1. Köparen ska ge katten den omvårdnad och veterinärvård som är nödvändig för kattens
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välbefinnande. Om katten blir sjuk eller skadad ska köparen omedelbart kontakta
veterinär.
Köparen förbinder sig att hålla katten veterinärvårdsförsäkrad.
Köparen förbinder sig till att vaccinera katten enligt veterinärs rekommendation.
Köparen åtar sig alla kostnader för katten från överlåtelsedatum.
Katten ska hållas inomhus minst _3 veckor efter köpet för att lära känna köparen och
bli trygg i den nya miljön innan den släpps lös utomhus.
Katten får inte vara lös utomhus i en miljö där det är stor risk att katten blir skadad
eller dödad.
Katten får inte användas i avel.
Om katten vid överlåtelsedatum inte är kastrerad förbinder sig köparen att
ombesörja detta när katten är 5-7 månader gammal. En kopia av
kastreringsintyg ska skickas till Djurskyddet. Katten får inte släppas lös utomhus
innan den är kastrerad.
Köparen ansvarar för att katten är registrerad hos SVERAK och/eller djurID.se.
Inom en prövotid på _10 dagar har köparen rätt att återlämna katten till Djurskyddet.
Om köparen inte kan eller vill behålla katten efter prövotiden får inte köparen sälja
eller överlåta katten till annan person utan att köparen först kommunicerat med
Djurskyddet. Djurskyddet har då rätt att överta katten om denna vill.
Köparen får endast avliva katten efter samråd med Djurskyddet, förutom vid sjukdom
och då efter samråd med veterinär.
Djurskyddet har rätt att följa upp katten, antingen genom telefonsamtal eller
överenskommet besök i hemmet.
Köparen ska meddela Djurskyddet eventuell adressändring.
Om katten försvinner skall köparen genast kontakta Djurskyddet. Köparen ska också
anmäla katten försvunnen till polisen, djurID.se och SVERAK registret.
Om katten överlåtits med villkoret att den ska ha sällskap av en annan katt får dessa
inte delas. Om katterna blir ovänner ska köparen kontakta Djurskyddet. Skulle en av
katterna försvinna ska Djurskyddet kontaktas för råd.
Om katten utsätts för vanvård eller misskötsel kommer köparen att anmälas till
länsstyrelsen. Om någon av punkterna i detta kontrakt inte följs skall köparen
genast åtgärda det efter att Djurskyddet påtalat detta. Om den påtalade
kontraktspunkten inte åtgärdats inom senast 14 dagar efter påpekande ska
köparen vid anmodan från Djurskyddet återlämna katten till Djurskyddet eller
betala ett vite om 1000 kr.
Eventuell tvist kring detta avtal avgörs i svensk allmän domstol.

