
 
 

Procedure stamboomaanvraag Cats and Tulips. 
 

 
Hierbij de procedure voor de stamboomaanvraag van Cats and Tulips. Wij hebben geprobeerd 
stapsgewijs aan te geven wat je moet doen wanneer je als nieuw lid een stamboom aanvraag en 

wanneer je stambomen aanvraagt voor katten welke nieuw zijn in de cattery. 
 

Hieronder een eenvoudig afvinklijstje. 
 
Je bent een nieuw lid en dit is de eerste keer dat je een stamboom aanvraagt: 

- De TICA registratie van de cattery 
- Kopie va het bewijs van lidmaatschap van Cats and Tulips 

Deze gegevens worden in onze administratie bewaard, eenmalig opsturen is voldoende 
 
Je hebt kittens van katten die nieuw zijn in de cattery en/of je vraag voor het eerst stambomen aan: 

- Het aanvraagformulier van Cats and Tulips, graag volledig en duidelijk ingevuld, het formulier 
is ook in te vullen via de pc/laptop. Te vinden op onze website www.catsandtulips.nl.  

- Kopie stambomen van beide ouderdieren 
- Kopie eigendomsbewijs van beide ouderdieren; 

Let op: een aantal verenigingen plaats de eigenaar op de stamboom een apart 
eigendomscertificaat is dan niet van toepassing. 
Wanneer er geen eigendomsbewijs is overhandigd bij overdracht van de kat, kan het 

verkoopcontract ook voldoen. 
- Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een kater van buiten de cattery, dient de dekkater 

eigenaar het aanvraagformulier ondertekend te hebben en een er dient een kopie 
eigendomsbewijs van de kater bijgevoegd te zijn. Of een ander toonbaar bewijs van eigendom 

zoals hierboven beschreven. 
- Bij eventuele titels van (voor-)ouders graag het titelcertificaat 

De bovenstaande gegevens worden bewaard in onze administratie, ook hier geld eenmalig opsturen 

is voldoende. 
 

Wat willen wij verder nog ontvangen: 
- De chipnummers van alle kittens (per 1-9-2020 is dit verplicht, zonder chipnummers geven wij 

geen stambomen af) 

- Wanneer de nieuwe eigenaren bekend zijn, graag de adresgegevens, zodat wij direct het 
eigendomscertificaat op naam kunnen zetten. 

- Zorg dat de namen met de nummers overeenkomen 1 t/m 8. Namen/chipnummer/ nieuwe 
eigenaar 

 
Wat is verder nog van belang: 
Wanneer het kitten met een FOKVERBDO wordt verkocht, kan dit aangegeven worden op de 

stamboom, dit dient aangegeven te worden op het aanvraagformulier. 
 

De naam van het kitten mag maximaal 30 karakters betreffen dit is de catterynaam, naam en spaties. 
Wanneer het kitten verhuist naar een cattery kan de catterynaam van de nieuwe eigenaar achter de 

naam van het kitten komen in de zin van: of … (catterynaam)/ van …. (catterynaam), totaal mogen 
hier 35 karakters voor gebruikt worden. 
 

De naam van het kitten kan eenmaal binnen de cattery gebruikt worden. Het uniek maken van de 
naam kan natuurlijk wel met een toevoegsel, zoals bijvoorbeeld Miss, Mr., Queen, King, Sr. of Jr. 

 
Het stamboomaanvraagformulier dient binnen 6 maanden na geboorte van de kittens naar het 
stamboeksecretariaat  verstuurd te worden. 

 
Als fokkerlid van Cats and Tulips verplicht u uzelf om stambomen bij ons aan te vragen voor alle 

nesten die in uw cattery worden geboren en van alle kittens in het nest.  
Fokkerlid bij Cats and Tulips betekend ook dat u uw stambomen alleen bij ons aanvraagt. 

http://www.catsandtulips.nl/


 
 
 
 
In de toekomst gaan wij onze afvinklijst nog verder uitbreiden. Wij zijn op dit moment bezig om beeld 

te krijgen welke testen en onderzoeken op het gebied van erfelijke ziekten e.d. door fokkers als 
“verplicht” gezien worden. Dit is rasgebonden en wordt een hele puzzel. 
Denk hierbij aan: Fiv/Felv testen, DNA test HCM bij Ragdolls, PRA bij de Bengaal en HCM echo bij 

Maine Coon. 
 

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 De Meern 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. 

 
Stamboeksecretariaat 
 

Annemiek Gierveld 


