SPELREGELS LIEFHEBBER - HERPLAATSING
Werkwijze van de Werkgroep ‘Herplaatsing Rasclub Maine Coon’ voor de liefhebber van een te
herplaatsen Maine Coon.
Door jarenlange ervaring heeft de Werkgroep Herplaatsing van de Rasclub Maine Coon besloten een
aantal “Spelregels” te gaan toepassen voordat een liefhebber in aanmerking komt voor een
herplaatser.
Wij hebben geen wachtlijst!
Wij herplaatsen vanuit het profiel van de herplaatser. Bijvoorbeeld: kan een Maine Coon niet tegen
kinderen en/of honden, dan zullen wij deze ook niet plaatsen daar waar kinderen en/of honden
aanwezig zijn. Wij zoeken bij herplaatsing de juiste liefhebbers voor een te herplaatsen kat. Wij willen
teleurstellingen voorkomen, en hebben daarom “Spelregels” opgesteld. Zo kunnen wij de kwaliteit van
onze bemiddeling voor herplaatsing blijven handhaven, zowel voor de liefhebber als voor de eigenaar.
Wij vragen begrip hiervoor.
Iedere liefhebber kan reageren op een herplaatser die op onze homepage vermeld staat. Je doet dit
door een intake formulier aan te vragen. Let er wel op dat aan onderstaande “Spelregels” voldaan
wordt!
Welke liefhebbers komen in aanmerking:
•

Je tuin/balkon zal “Coonveilig” moeten zijn.

•

Meer dan 1 aanwezige kat is niet wenselijk. Meerdere aanwezige katten kan problemen geven in
verband met de rangorde.

•

Gezinnen met kinderen onder de 5 jaar zijn minder geschikt voor een herplaatser.

•

Ervaring met katten heeft onze voorkeur.

•

Je dient over voldoende tijd te beschikken om de herplaatser aandacht te geven.

Heb je een Maine Coon herplaatser op onze homepage gezien en ben je verliefd geworden? Kun je
een Maine Coon herplaatser een liefdevol mandje bieden volgens bovenstaande “Spelregels”? Dan
zien we jouw aanvraag voor een Intake formulier graag tegemoet! Het emailadres hiervoor is:
herplaatsing@rasclubmainecoon.org
Vervolgens sturen wij het Intake formulier per email toe. Nadat we het ingevulde Intake formulier
hebben ontvangen, nemen we binnen een redelijke termijn telefonisch contact met je op om het
formulier nog eens door te spreken en onze werkwijze verder uit te leggen.
Tot slot
Wij bemiddelen alleen binnen Nederland!

