SPELREGELS EIGENAAR - HERPLAATSING
Werkwijze van de Werkgroep ‘Herplaatsing Rasclub Maine Coon’ voor de eigenaren van een te
herplaatsen Maine Coon.
Je bent genoodzaakt afstand te doen van jouw Maine Coon. Graag willen we je ondersteunen bij het
vinden van een goed tehuis.
Hieronder zetten we de “spelregels” voor je op een rij. Zodat wij snel, maar vooral zo gericht mogelijk,
een nieuw tehuis kunnen zoeken voor de aangeboden Maine Coon. Wij herplaatsen vanuit het profiel
van de kat en zoeken daarbij de juiste liefhebber.
De “spelregels” van de Rasclub Maine Coon
•

De Maine Coon dient in het bezit te zijn van een originele stamboom.

•

De Maine Coon poes of kater dient gecastreerd te zijn.

•

De “prijs” die gevraagd mag worden is: vanaf EUR 0.00 tot maximaal EUR 80.00. Voor twee
Maine Coons: vanaf EUR 0.00 tot maximaal EUR 150.00, indien zij samen herplaatst worden op
hetzelfde adres.

•

Wanneer de Maine Coon langer dan 13 maanden geleden voor het laatst geënt is, verzoeken wij
je dringend om de enting te herhalen. Het is immers in het belang van de Maine Coon dat die
goed beschermt naar een nieuw huis gaat.

•

Het is gebruikelijk dat de kat bij een enting zorgvuldig verder onderzocht en ontwormd wordt.

•

Wanneer er geen enting gegeven kan worden, verzoeken wij je wel de dierenarts te vragen de kat
na te kijken. De dierenarts kan zijn (of haar) bevindingen in het entingsboekje noteren: een
gezondheidsverklaring.

•

Wanneer een Maine Coon gewend is om dagelijks vrij buiten te lopen, is het risico op een
(besmettelijke) ziekte groot. Derhalve vragen wij in dit geval een extra test (naast de gebruikelijke
gezondheidsverklaring): een Leukemie en Aids test (‘SNAP-test’). Dit ter bescherming van de
eventuele aanwezigheid van een andere kat bij de toekomstige eigenaar. Bij een positief resultaat
(dus wanneer de kat een ziekte onder de leden heeft), zal besproken worden hoe nu verder te
gaan. Al deze “Spelregels” zijn in het belang van de Maine Coon, de eigenaar en die van de
nieuwe liefhebber.

Het invullen van het `Herplaatsings-Intake Formulier`
•

Het gaat om het belang van de Maine Coon! Daarom vragen wij je het Herplaatsings-Intake
Formulier zo goed en duidelijk mogelijk in te vullen. Dit formulier sturen we per email toe nadat wij
de aanvraag voor bemiddeling hebben gekregen.

•

Niet alleen het medische gedeelte is zeer belangrijk, maar ook de karaktereigenschappen en de
leefomstandigheden van de Maine Coon.

Tot slot
Voor het bemiddelen voor het herplaatsen van een Maine Coon, vragen wij een bijdrage in de kosten
die wij moeten maken.
Deze kosten zijn EUR 10 per Maine Coon. Deze dienen te worden overgemaakt nadat de aanvraag
voor de herplaatsing van de Maine Coon in behandeling is genomen.
Zijn er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neem dan gerust contact op.
E-mail: herplaatsing@rasclubmainecoon.org

