THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION, INC
APPLICATION FOR REGISTRATION OF A CATTERY NAME
□ Cattery Registration (ONE-TIME FEE/EENMALIGE KOSTEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 75.PLEASE TYPE OR PRINT LEGIBLY ONE CHARACTER PER BOX / ÉÉN LETTER PER VAKJE ASTUBLIEFT
CATTERY NAME/ CATTERY NAAM

OWNER OF CATTERY / EIGENAAR VAN DE CATTERY

OWNER LAST NAME / ACHTERNAAM EIGENAAR

FIRST (GIVEN) NAME / VOORNAAM EIGENAAR

CO-OWNER LAST NAME / MEDE EIGENAAR ACHTERNAAM

FIRST (GIVEN) NAME / VOORNAAM MEDE-EIGENAAR

ADDRESS / ADRES

EMAIL

CITY / WOONPLAATS

STATE COUNTRY / LAND

ZIP (POSTCODE)

PHONE / TELEFOONNUMMER

FAX

CATTERY NAMES / CATTERYNAMEN
Catterynamen mogen slechts bestaan uit één woord in lengte en niet meer dan 15 letters en
moeten met minstens twee letters verschillen van een reeds geregistreerde catterynaam.
Catterynamen mogen niet bevatten :
meer dan 15 letters
leestekens zoals (#, &, -, etc.)
apostrof
spaties
meer dan 1 woord
verdubbelingen
Een catterynaam is permanent geregistreerd bij TICA en kan niet veranderd worden, maar u mag
zoveel catterynamen laten registreren als u wenst. Uw catterynaam mag enkel gebruikt worden als
een prefix (voorvoegsel) wanneer u de fokker van de kat bent; het mag gebruikt worden als een suffix
(achtervoegsel) wanneer u de geregistreerde eigenaar van de kat bent. De catterynaam die u
registreert is de naam die wordt gebruikt bij de registratie van uw katten en katten van uw fok in de
prefix of suffix positie. Een apostrof “s” mag niet worden toegevoegd aan een TICA geregistreerde
catterynaam tenzij de catterynaam oorspronkelijk met een apostrof “s” werd aangemeld”.
Catterynamen die na 05/01/1992 geregistreerd zijn mogen geen apostrof “s” bevatten. Wanneer u een
kat op uw naam laat overschrijven dan kunt u het achtervoegsel laten vervallen en uw eigen
catterynaam toevoegen voor een prijs van € 10 voor elke toevoeging of schrapping. Het gebruik van
het woord “van” in enige taal zou een cattery achtervoegsel kunnen aanduiden en buitenlandse
vertalingen voor het woord “van” worden niet toegestaan bijvoorbeeld:. av, de, etc.
N.B. De catterynaam + eigen naam van de kat mogen in totaal niet meer dan 35 letters bedragen,
inclusief spaties en mogen geen leestekens bevatten.

____________________________________ ________________________ ___________________
Signature (handtekening)
City (plaats)
Date (datum)

Dit formulier opsturen naar de Ledenadministratie van "Cats and Tulips"
Piet Heynstraat 29, 3333TM Zwijndrecht, Nederland

De Engelstalige TICA Registratie Regels, de moeite waard om door te nemen
The TICA Registration Rules, ARTICLE Eight, state:
“38.1 Cattery names may be permanently registered with the association upon written
application and payment of the required fees.
38.2 A cattery name may not exceed fifteen letters. Cattery names must differ by two letters.
38.3 A cattery name may not duplicate the name of an accepted breed.
38.4 Registered cattery names may not be used unless the registered owner of the cattery
name signs the application for registration or consent of such owner is filed in writing with an
established association for cat registration.
38.5 The use of a breeder's registered cattery name is restricted to a prefix.
38.6 A breeder who initially registers cats without a cattery prefix and subsequently registers
a cattery name may subsequently add a cattery prefix by paying the required registration fee
to re-register such cats.
38.7 A new owner's registered cattery name may be added as a suffix (preceded by " of ")
when this is possible without violating 38.9 or
38.10, of this article or violating ARTICLE TEN, 310.3.
38.8 A cat's name may include only one cattery name prefix and one cattery name suffix.
38.9 Once added, a cattery name suffix cannot be dropped or changed except upon payment
of the required fee and surrender of the former registration certificate to the registrar.
38.10 Registered cattery names may be transferred upon surrender of the certificate of
cattery name registration with written assignment of the transfer of ownership and payment
of the required transfer fee.”

