Procedure stamboomaanvraag Cats and Tulips.

Bij de eerste aanvraag van stambomen graag een kopie van de TICA registratie van de
cattery en een kopie van het bewijs van lidmaatschap van Cats and Tulips meesturen.
Deze worden in onze administratie bewaard,dus hoeven bij de volgende aanvragen niet
meer mee gestuurd te worden.
Dan natuurlijk het duidelijk en volledig ingevulde aanvraagformulier voor de
stambomen(te downloaden via onze website www.catsandtulips.nl ) vergezeld van een
kopie van de stambomen van beide ouders. Als op de stamboom geen eigenaar
gegevens staan vermeld dan een kopie van het eigendomsbewijs erbij. Is er geen
eigendomsbewijs, dan is een kopie van de koopovereenkomst ook voldoende. Ook
deze formulieren worden bewaard,dus bij de volgende aanvragen van deze
ouderdieren hoeven hier ook geen kopietjes meer van te worden meegestuurd. Als de
gegevens van de nieuwe eigenaren bij de stamboomaanvraag al bekend zijn,dan
kunnen deze ook gelijk op een apart A-4tje mee gestuurd worden,zodat de
eigendomscertificaten gelijk op naam van de nieuwe eigenaar gemaakt kunnen
worden.
Heeft een van de (voor)ouders een titel behaald die niet op de stamboom vermeld
staat,dan graag ook een kopie van het titelcertificaat meesturen,zodat dit wel op de
stamboom van de kittens vermeld kan worden.
Eventueel kunnen ook de chipcode-stickertjes meegestuurd worden, zodat deze in de
stamboom verwerkt kunnen worden.
Het is ook mogelijk om op een Cats en Tulips stamboom een vermelding van
FOKVERBOD toe te voegen. Indien gewenst kan dit op het aanvraagformulier worden
aangekruist.
Het stamboomaanvraagformulier dient binnen 6 maanden na geboorte van de kittens
naar het stamboeksecretariaat verstuurd te worden.
Alle stambomen en eigendomscertificaten (op naam van fokker of nieuwe eigenaar)
worden zo snel mogelijk(binnen 4 weken na ontvangst van de betaling en alle
benodigde papieren)naar de fokker toegestuurd.
Een stamboom of registratiebewijs inclusief eigendomscertificaat kost 10 euro.
Betalingen op rekeningnr.NL44INGB0008242579 tnv. Cats and Tulips te
Hellevoetsluis ovv Catterynaam en geboortedatum kittens. Dit maakt het voor ons
een stuk makkelijker om de juiste betaling aan de juiste aanvraag te koppelen.
Eigendomsoverdracht is gratis.
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