
Nederlandse Raskatten Fokkers Vereniging-Lima  

 

Fokkersinformatie  

Algemeen 
Het algemeen welzijn en de gezondheid van alle katten moet de belangrijkste overweging voor  

alle WCF leden, fokkers en eigenaren van katten. deze regels zijn algemene richtlijnen en moeten worden aangepast en voor zover de plaatselijke omstandigheden en 

cultuur kunnen volgen. 

Fokken 

Katten met een aangeboren afwijking mogen niet worden gekweekt uit en mogen niet worden  

verkocht voor de fok. De nieuwe eigenaar moet worden geïnformeerd over de afwijking en dergelijke katten moeten gesteriliseerd worden, bij voorkeur alvorens te 

worden verkocht of geregistreerd "niet voor de fokkerij", als dit mogelijk is in de WCF lid club. 

Elke WCF lid club beslist, met de begeleiding van zijn rechters, op de lokale uitkruising  

vergoedingen en inteelt-programma's, binnen de regels van de WCF en volgens de lokale overheid wetten. Volle broer-zus paringen zijn niet aan te raden en moet sterk 

worden afgeraden. 

Elke WCF club kan  

alle rassen erkend door een WCF-lid voor de registratie en shows. Zij kunnen alle wcf titels  

ontvangen de WCF clubs hebben de autonomie om een ras niet erkend door WCF te weigeren. 

 

Cattery's  

De fokker moet lid zijn van een WCF-Club zijn. De cattery moet een geregistreerde catterynaam hebben. Alle informatie zoals de naam van de fokker,adres, rassen, enz. 

moeten de huidige en bijgewerkt zodra er veranderingen zijn. Het registreren van fokker / cattery moet de juridische eigenaar van de te 

dam en in staat zijn om eigendom te bewijzen. De fokker / cattery heeft het volgen van de WCF - en  

club fokreglement en de lokale overheid wetten inzake de bescherming van dieren, met inbegrip van de inschrijving in het handelsregister van de cattery en fokdieren, 

waar nodig. 

 

Kattenhouderij 

Deze richtlijnen omvatten de adequate voeding, hosting en algemene verzorging van katten. Ten minste  

de minimumnormen volgens de dierenbescherming we van de ingezeten van dit land land moeten  

duidelijk zijn De cattery en waar de kat loopt moet voldoende groot en moeten bescherming bieden tegen hitte, koude en tocht.Ze moeten voldoende natuurlijk daglicht 

en worden onderhouden in een goede staat van onderhoud en - hygiëne. Indien mogelijk moet de katten toegang hebbe een veilige tuinomgeving. Regelmatig menselijk 

contact en socialisatie moet worden verstrekt, alsmede de bevordering van de natuurlijke gedrag, zoals krabben, verstoppen en spelen. 

 

Registers (Stamboek) 

Het wordt aanbevolen dat de clubs een volledig register, alsmede een aanvullende of Experimental register bij te houden. Het volledige register kan ook worden aangeduid 

als de LO (Livre d'Origine)  

register en het experimentele register als de Riex (Registre Initial et Experimental). Katten registratienummers moet een identificatie die aangeeft welke van de twee 

registers zijn  

geregistreerd.Katten op de volledige register moet zijn van een ras, patroon en kleur officieel genoteerd in de WCF standaard van punten en moet ten minste 3 generatie 

voorouders van dezelfde of verwante rassen. De aanvullende Register wordt gebruikt voor alle andere katten (bijvoorbeeld uitvallen of, beginnende en onbekende rassen. 

De Standaard van Punten en Toon Regels geven meer informatie over de Novice Registratie en Uitkruisen van bepaalde rassen en deze moeten worden  

gevolg zonder exception.The registers moeten ten minste de geregistreerde naam van de Kat, de geregistreerde Cattery naam van de kweker, de registratienummer van de 

Kat, het ras, Patroon en Kleur van de Kat (evenals andere relevante functies, zoals vacht lengte, kleur van de ogen, oren vorm, staart, enz.), de Geregistreerde Cattery naam 

van de kweker, de geboortedatum van de kat, het geslacht van  

de kat, de naam van de kweker en de naam van de geregistreerde eigenaar. Het wordt sterk aanbevolen dat de betrokken club WCF identificatiecode deel van het 

registratienummer vormt. Het wordt aanbevolen dat de uitgebreide EMS code,ontleend aan de WCF kantoor gebruikt. 

 

Overdracht van Geregistreerde Katten 

Katten worden overgedragen van een andere club of organisatie, afhankelijk van het individuele club beleid. Dit zou alleen plaatsvinden met het bewijs van het 

oorspronkelijke registratiedocument / s. Het originele kenteken van de transferrred kat kan worden behouden, of een nieuw nummer kan  

worden toegewezen. Wanneer er een nieuw nummer is toegewezen, moet het originele kenteken ook behouden blijven op de records voor referentie doeleinden. De 

oorspronkelijke naam van een overgedragen kat moet altijd worden behouden, als de nieuwe eigenaar een catterynaam heeft de naam kan worden toegevoegd als suffix. 

Als een kat wordt overgedragen van de vorige registratiedocument moet zijn om gemarkeerd als "niet-geldig" of "geannuleerd". 

 

Eigendom van Fokkerij Katten 

Een Fokker moet een bewijs van eigendom hebben voor nakomelingen van een poes dat die kan worden geregistreerd. De fokker moet ook een bewijs van eigendom 

hebbenvan de Kater , of een  

paring certificaat ondertekend door de eigenaar van de dekkater. 

 

Verkoopcontract! 

Het contract moet bevatten alle informatie over de fokker, nieuwe eigenaar en volledige details van de  

kat. Het moet een gezondheids-certificaat en informatie over de speciale behoeften van katten en de specifieke ras. De fokker dient de nieuwe eigenaar op alle mogelijke 

manieren te helpen. 

 



Nieuwe rassen, Patronen & Kleuren 
Alle Rassen, Patronen & Kleuren herkend door een WCF organisatie kan worden aanvaard voor registratie op de aanvullende Register (Riex). de afzonderlijke set van WCF 

regels voor de  

volledige erkenning van nieuwe rassen en kleur Rassen moeten worden gevolgd voor de kat kunnen worden geregistreerd op de Full Register (LO). 

 

Deontologische code voor BREEDERS - Algemene voorwaarden voor fokken en  

houden katten 

 

algemene voorwaarden 

 

Als gevolg van de verschillende wettelijke situatie in de -landen kunnen we alleen geven algemene voorwaarden, die onder toezicht van de -organisaties.  

Land specifieke regelgeving 

Kattenbezitters en waar de katten fokkers, die met de WCF verbonden via hun Katten  

club, moeten de wetten en regels voor de behandeling van gewervelde dieren volgendie geldig zijn in hun  

land. 

 

Onderhoud, veterinaire 

Dit geldt ook voor een adequate voeding, onderhoud en gezondheidszorg van de  

katten. Katten die enige tekenen van ziekte moeten worden aangeboden voor veterinaire zorg 

onmiddellijk. Dit wordt beschouwd ls minimumvereiste. 

 

Regels voor de fokkerij en het onderhoud 

Elk lid-organisatie heeft om aan te geven nadere regels voor de fokkerij en houderij voor haar leden, die in conformatie zijn met het land bijzondere omstandigheden. 

 

In het algemeen de volgende moet worden gedefinieerd in deze regels: 

Poezen mogen baren tweemaal per jaar maximaal weer (met een minimum van 3 maanden tussen de nesten). Idealiter een koningin zou baren kittens slechts een keer per 

jaar. 

 

Plaatsing van kittens 

Jonge kittens mogen niet gescheiden worden van hun  

moeder en nestgenoten voordat de 12e week. Jonge kittens moet gespeend, ontwormden  

gevaccineerd, voordat ze geplaatst in hun nieuwe huis. Het wordt sterk aanbevolen om alle kittens te identificeren door micro-chip. 

 

Registratie, contract 

 

Elke kitten geboren in een WCF moet worden geregistreerd en het is niet toegestaan te worden  

geplaatst zonder stamboom. De kitten plaatsing dient te worden gedocumenteerd door een contract. Met dit contract de fokker te informeren de nieuwe eigenaar van de 

kat over zijn behoeften. De fokker staat  

de nieuwe eigenaar met hulp,advies en begeleiding als dat nodig is. 

 

 

 

 

 

 


