
KITTENBEMIDDELINGSREGLEMENT RASCLUB MAINE COON - 1 april 2016  
 

1. Om gebruik te maken van de kittenbemiddeling moet men minstens 3 maanden lid, vriend of abonnee zijn van de 
RMC. Fokkers die aangesloten zijn bij een stamboekvoerende kattenvereniging en de RMC kunnen allen onder 
dezelfde voorwaarden gebruik maken van het Kitteninformatiepunt. 
 

2. Bemiddeling geschiedt uitsluitend voor Maine Coons van leden, abonnees of vrienden van de RMC met een door 
de FIFe of andere stamboekvoerende vereniging erkend bewijs van afstamming, mits deze vrienden en abonnees 
een aanvullende overeenkomst met de RMC gesloten hebben en de stambomen van de betreffende ouders door 
de Werkgroep Fok & Advies van de RMC zijn goedgekeurd. 
 

3. Voor kittens die niet in het huis van de fokker geboren zijn, (systeem uitzetpoes), is en blijft de fokker zelf 
verantwoordelijk, ook wat betreft de kittenbemiddeling. De fokker dient de aanvraag zelf te verzorgen. 
 

4. Bij aanmelding van het nest bij het Kitteninformatiepunt moeten de kittens tenminste 4 weken en ten hoogste 
26 weken oud zijn. 
 

5. De opgave kan via de mail of schriftelijk gebeuren. Het formulier kan worden gedownload op de website van de 
RMC www.rasclubmainecoon.org. Behalve geslacht, kleuren en geboortedatum van de kittens, dienen ook de 
samenstelling van het nest, alsmede de namen, titels en kleuren van de ouders opgegeven te worden, conform de 
vermelding op de betreffende stambomen. 
 

6. Na ontvangst van het formulier ontvangt de inzender een uitdraai van de nestgegevens zoals deze in de lijst 
opgenomen zijn. Voor ieder aangemeld nest ontvangt de inzender het Kittenbemiddelingsreglement en de 
Fokkerscode die binnen 7 dagen getekend per post of als leesbaar scandocument geretourneerd moeten worden. 
 

7. Nadat alle formaliteiten zijn vervuld wordt het nestje binnen een redelijk termijn op de website geplaatst. 
 

8. De aanvrager dient dit formulier alleen in indien de cattery op het moment van de aanvraag van de bemiddeling 
niet gesloten is of verdacht is van besmettelijke ziekte(n): met name FIP, FELV en FIV (kattenaids), niesziekte, 
schimmel en oormijt. Zolang de bemiddeling duurt, zal bij een eventuele latere sluiting of verdenking van een 
besmettelijke ziekte de fokker/verkoper dit direct melden bij het Kitteninformatiepunt. 
 

9. Men dient zich te conformeren aan de regels voor gezondheid en welzijn van Felikat en de aanvullende 
overeenkomst met de RMC. Deze regels zijn aan te vragen bij het secretariaat van de RMC. Dit betekent onder 
andere dat: 
A) binnen een periode van 24 maanden voor niet meer dan 3 nesten bemiddeld wordt en voor niet meer dan 2 

nesten binnen een periode van 12 maanden voor dezelfde poes. 
B) een kitten pas dan aan de nieuwe eigenaar meegegeven wordt, als het minstens 13 weken oud is, minimaal 

1 kg weegt en voorzien is van een volledige enting tegen niesziekte en kattenziekte die minimaal een week oud 
is en waarvan het bewijs aan de nieuwe eigenaar overhandigd dient te worden. Dit minimum gewicht van 1 kg 
geldt voor alle rassen. 

 
De bemiddelingstermijn loopt tot een leeftijd van 26 weken. Daarna wordt het nest van de lijst afgevoerd, tenzij de 
fokker om verlenging verzoekt. De verlenging geldt dan totdat de kittens een leeftijd van 10 maanden hebben. 
 

10. Zodra een kitten is verkocht, dient dit binnen 24 uur te worden afgemeld bij het Kitteninformatiepunt. 
 

11. Bij overtreding van dit reglement door een vriend of abonnee van de RMC kan het bestuur van de RMC deze 
vriend of abonnee van bemiddeling uitsluiten. 

 
12. Bij overtreding van dit reglement door een lid van de RMC rapporteert het bestuur van de RMC deze overtreding 

schriftelijk aan het HB van Felikat dat dit conform de statuten en het huishoudelijk reglement in behandeling neemt. 
 

13. In alles waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de RMC. In voorkomende gevallen kan het 
bestuur van de RMC het hoofdbestuur van Felikat of de betreffende vereniging verzoeken controle op de naleving 
van de Felikat- respectievelijk diens regels in te stellen. 

 
 

Ondergetekende :   
 
Verklaart in te stemmen met bovenstaande regels van de kittenbemiddeling van de Rasclub Maine Coon en zich 
hieraan te zullen houden. 
 
Plaats en datum :   
 
 
 
Handtekening : 

  

 
 


