voor herplaatsing en persoonlijk advies over katten
Marieke van de Weijer
marieke@kattenherplaatsing.nl
✆ 06-3352 0374

Algemene voorwaarden van Marieke van de Weijer, h.o.d.n. Kattenherplaatsing.nl
d.d. 2 september 2018
Artikel 1 - Definities
Kattenherplaatsing.nl geeft voorlichting en persoonlijk advies over alle kattenzaken. Daarnaast
bemiddelt Kattenherplaatsing.nl tussen eigenaren die genoodzaakt zijn om afstand te doen van hun
kat en mensen die op zoek zijn naar een herplaatsbare kat.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 Kattenherplaatsing.nl: Marieke van de Weijer, handelend onder de naam
Kattenherplaatsing.nl, zaakdoende vanuit haar privéwoonadres;
 Klant: de partij die bij eigenaar, via bemiddeling van Kattenherplaatsing.nl, een kat koopt;
 Eigenaar: de eigenaar van een of meer katten en/of kittens die bij Kattenherplaatsing
worden aangeboden ter bemiddeling bij herplaatsing. Dit kan eveneens een aangestelde
derde zijn die bijvoorbeeld in het geval van overlijden van de wettige eigenaar, zorgdraagt
voor de herplaatsing van de kat(ten);
 Bemiddeling: de dienst die Kattenherplaatsing.nl biedt: het optreden als tussenpersoon bij
eigenaar en klant met als doel een of meer katten/kitten(s) te herplaatsen naar een geschikt
nieuw thuis;
 Overeenkomst: de contractuele afspraken tussen Kattenherplaatsing.nl en eigenaar en
tussen eigenaar en klant;
 Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Kattenherplaatsing.nl.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van
alle met Kattenherplaatsing.nl gesloten overeenkomsten en komen in plaats van eventuele eerder
geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden. Afspraken waarbij van deze algemene
voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door de Kattenherplaatsing.nl
schriftelijk (of per e-mail) zijn bevestigd.
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2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van eventueel door de eigenaar
of klant gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
3. In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn
bevestigd.
4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar
de geest’ van deze algemene voorwaarden, waarvan de kern is neergelegd in artikel 3.
5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onderhavige
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene voorwaarden,
waarvan de kern is neergelegd in artikel 3.
Artikel 3 - Het bijzondere onderwerp van de overeenkomst: levende have
Het onderwerp van de overeenkomst waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zal
veelal de bemiddeling tussen koop en verkoop van levende have, meer in het bijzonder: katten,
inhouden. Ondanks de gelijkstelling van de wettelijke regels van zaken voor dieren, dienen eigenaar
en klant zich bewust te zijn van het feit, dat levende have een bijzonder kwetsbaar onderwerp van
verkoop kan zijn en dat zaken als erfelijkheid, woonomgeving, karakter en toeval van zeer wisselende
invloed kunnen zijn op de identiteit en het welzijn van een dier. Het is zeer lastig te voorspellen of
het dier voldoet aan hetgeen de klant ervan verwacht en dat heeft uiteraard niet enkel met de
kenmerken van het dier te maken, maar ook met die van de klant als zijn/haar toekomstige eigenaar.
Voorts is het per definitie bijna onmogelijk om een pakket aan objectieve verwachtingen te
koesteren ten aanzien van het dier.
De klant accepteert bij het aangaan van de overeenkomst derhalve dat de regels van conformiteit
een andere uitleg en benadering eisen in het kader van de koop van levende have, dan bij de koop
van een zaak niet levende have. Voorts accepteert de klant dat Kattenherplaatsing.nl - op grond van
bovengenoemde feiten en op grond van het feit dat Kattenherplaatsing.nl zeer betrokken is bij het
herplaatsen van de katten - op soms (ogenschijnlijk) subjectieve wijze besluiten kan en mag nemen
die strijdig kunnen zijn met hetgeen te doen gebruikelijk is, bij de afwikkeling van
koopovereenkomsten. Kattenherplaatsing.nl bedingt hierbij een grote mate vrijheid te dien aanzien.
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Een en ander is nader in het inschrijfformulier en verhuisformulier en in deze algemene voorwaarden
uiteengezet, maar waar dat niet specifiek is gebeurd dienen afspraken in de geest van deze bepaling
te worden uitgelegd en uitgevoerd.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Het aanbod is vrijblijvend. Kattenherplaatsing.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te
passen.
2. Alle afbeeldingen, specificaties en overige in het aanbod vermelde gegevens vormen slechts een
indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.
3. Het aanbod tot het kopen van een kat wordt slechts gevormd door het droge feit dat een kat wordt
geleverd, indien de potentiële klant bereid is zich te conformeren aan alle wensen en afspraken van
de eigenaar van de kat en afspraken in deze algemene voorwaarden. Met nadruk wijst
Kattenherplaatsing.nl op het feit, dat de aanvaarding van het aanbod slechts de acceptatie van de
mogelijkheid tot het kopen van een kat kan inhouden.
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en
het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden van eigenaar.
2. De overeenkomst kan op elk moment tot aan de levering van de kat, op grond van de eigenaar
moverende redenen, door de eigenaar worden ontbonden, zonder dat eigenaar of
Kattenherplaatsing.nl daarmee schadeplichtig zijn jegens de klant. Ligt de reden van de ontbinding
onmiskenbaar bij de klant door doen of nalaten van de klant, dan is de eigenaar niet verplicht om
een aanbetaling of vooruitbetaling aan de klant te retourneren. Is de reden van ontbinding niet
objectief aan de klant gelieerd, dan heeft de klant bij ontbinding recht op retournering van de
aanbetaling.
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Artikel 6 - De levering
1. Leveringstermijnen die door Kattenherplaatsing.nl of de eigenaar worden gecommuniceerd gelden
slechts bij benadering en zijn nooit fatale termijnen.
2. De levering geschiedt in onderling overleg tussen eigenaar en klant. Eigenaar mag daar om haar
moverende redenen van afwijken en een afwijkende leveringsdatum aan de klant communiceren.
3. Levering geschiedt door ophalen door de klant van de kat bij de eigenaar of door het afleveren van
de kat bij klant door eigenaar. De klant dient in persoon bij de levering aanwezig te zijn, bij
voorkeur op het huisadres waar de kat/katten komt/komen te wonen.
Artikel 7 - De prijs
Indien niet anders is overeengekomen gelden de geoffreerde of overeengekomen prijzen inclusief
btw, maar exclusief eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen, of nader
door partijen overeen te komen door Kattenherplaatsing te maken kosten. De actuele prijzen vind je
op onze website. https://kattenherplaatsing.nl/prijslijst

Artikel 8 - Zorgplicht van de klant
1. De klant verklaart de kat goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de adviezen van de
eigenaar en Kattenherplaatsing.nl te zullen volgen.
2. De klant verplicht zich de eerste twee weken de kat ruimte en rust bieden in zijn/haar nieuwe
omgeving, zodat de kat goed went aan zijn nieuwe baasjes en huis.
3. In het geval van de herplaatsing van een of meerdere kittens verplicht de klant zich het kitten/de
kittens vanaf de leeftijd van 4 maanden, of eerder of later als dat op advies van een erkend
dierenarts in het belang van het kitten is, op eigen kosten te laten steriliseren/castreren.
4. De klant garandeert dat hij de kat zal houden in een schone omgeving. Dat houdt tenminste in niet
gekooid (tenzij dit om medische redenen op advies van een dierenarts tijdelijk noodzakelijk is), in
voldoende mate voorzien van voeding met inbegrip van dagelijks vers schoon drinkwater, goede
gezondheidszorg en menselijk gezelschap. Klant verplicht zich aan de basisbehoeften van de kat te
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voldoen. Wat de basisbehoeften van een kat zijn, vind je in dit bericht.
5. De klant zal zich onthouden van mishandeling en verwaarlozing in de meest brede zin van de
begrippen. Onder verwaarlozing of mishandeling wordt in elk geval verstaan:
o

permanent of langer dan 48 uur gekooid houden van de kat tenzij dit op advies van een
dierenarts noodzakelijk wordt geacht;

o

het structureel onvoldoende geven van goede voeding;

o

het niet ter zorg van een gediplomeerd dierenarts aanbieden van de kat in geval van objectief
waarneembare slechte gezondheid van de kat;

o

het slecht verzorgen van de kat waardoor de conditie van het dier verslechtert of kan
verslechteren door bijvoorbeeld het niet of met onvoldoende regelmaat verzorgen van de
vacht waardoor klitten ontstaan;

o

geen of onvoldoende maatregelen nemen tegen interne en/of externe parasieten als teken,
luizen, vlooien, schimmels en worminfecties;

o

de klant verplicht zich de kat te beschermen tegen kattenziekten door middel van vaccinaties.

6. In het geval dat de klant besluit de kat niet langer in bezit te willen houden, is de klant verplicht om
in ieder geval Kattenherplaatsing.nl hiervan op de hoogte te stellen, bij voorkeur stelt klant ook de
eigenaar hiervan op de hoogte.
Artikel 9 - Conformiteit en garantie
1. Voor het overeengekomen tarief doet Kattenherplaatsing.nl gedurende drie maanden alles wat in
haar vermogen ligt om de kat(ten) of kitten(s) in kwestie te herplaatsen naar een nieuw thuis.
Kattenherplaatsing.nl geeft geen enkele garantie op succes. Als de kat(ten) of kitten(s) niet binnen
drie maanden succesvol zijn geplaatst in een nieuw thuis, dan kan de eigenaar tegen betaling
opnieuw een bemiddelingstraject van wederom drie maanden aangaan.
2. Kattenherplaatsing.nl verwacht van eigenaar dat de kat medisch onderzocht is door een erkend
dierenarts. De kat dient volgens wettelijke regelgeving gevaccineerd, ontvlooid en ontwormd te
zijn. De eigenaar waarborgt naar beste vermogen de geestelijke en fysieke gesteldheid van de kat.
De klant dient zich te realiseren dat het onderwerp van de koopovereenkomst “levende have”
betreft.
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Dit brengt met zich mee, dat ondanks de eisen die Kattenherplaatsing.nl stelt aan eigenaar, er altijd
risico is op de noodzaak tot het maken van medische kosten. Kattenherplaatsing.nl raadt de klant
derhalve aan om een ziektekostenverzekering voor de kat af te sluiten. Kattenherplaatsing.nl
adviseert de huisdierenverzekering van OHRA.
3. Kattenherplaatsing.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onjuiste informatie verstrekt
door de eigenaar met betrekking tot gezondheid, gedrag, lichamelijke of geestelijke afwijkingen,
opvoedingsfouten of andere niet-genoemde (verborgen) gebreken van de kat(ten) of kitten(s) voor
wie zij bemiddelt bij herplaatsing.
4. Indien op grond van een binnen de proeftijd na levering van de kat uitgevoerd veterinair onderzoek
wordt vastgesteld dat de kat aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt die reeds bestond of te
herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking die reeds aanwezig was bij het aangaan van de
koopovereenkomst, waardoor de kat blijvend ongeschikt is voor een normaal gebruik als huisdier,
dan heeft de klant het recht de overeenkomst met de eigenaar te ontbinden, mits hij onverwijld, in
elk geval binnen zeven dagen na ontdekking, de wens daartoe schriftelijk (eveneens via e-mail) aan
de eigenaar te kennen geeft, bij gebreke waarvan de rechten van de klant ter zake komen te
vervallen.
5. Indien zich bij de kat een (erfelijk) gebrek openbaart of een (erfelijk) gebrek door veterinair
onderzoek wordt aangetoond vóórdat de proeftijd van 1 maand eindigt, welk gebrek niet is
veroorzaakt door:
o

handelen in strijd met het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden (zoals
bijvoorbeeld het castreren in strijd met het bepaalde in artikel 8 lid 3);

o

opzettelijk handelen of handelen dat als roekeloos of zeer nalatig dient te worden bestempeld;

o

verkeerde voeding, verkeerde lichamelijke en/of geestelijke opvoeding of een ongeval;

o

en het gebrek de kat voor een normaal gebruik als huisdier blijvend ongeschikt maakt, heeft de
klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Melding van het gebrek en de wens om tot
ontbinding over te gaan dient binnen 4 weken na vaststelling daarvan schriftelijke aan de
eigenaar kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de rechten van de klant ter zake
vervallen.
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Indien de klant aanspraak maakt op ontbinding van de overeenkomst, is de eigenaar verplicht de
kat terug te nemen tegen terugbetaling van de koopsom. De garantiebepalingen van dit artikel
gelden niet in geval er sprake is van handelen in strijd met het bepaalde in artikel 8 van deze
algemene voorwaarden.
Artikel 10 - Betaling
1. Een bemiddelingstraject voor herplaatsing dient vooraf per bank te worden voldaan aan Marieke
van de Weijer van Kattenherplaatsing.nl. Na ontvangst van de betaling voor bemiddeling van een of
meerdere katten of kittens, gaat Kattenherplaatsing.nl actief met de bemiddeling van de kat/katten
aan de slag voor de eigenaar. Het bankrekeningnummer voor het voldoen van de kosten voor
bemiddeling bij herplaatsing is NL25RABO 0103 3100 37 t.n.v. M. van de Weijer.
2. Betaling van het overnamebedrag van de kat dient door de klant/nieuwe eigenaar uiterlijk 24 uur
voor de overeengekomen dag van levering op de rekening van de eigenaar te zijn ontvangen, dan
wel dient contant bij de levering te worden overhandigd aan eigenaar, tenzij nadrukkelijk en
schriftelijk een afwijkende betalingsafspraak is gemaakt.
3. Het niet voldoen aan de in lid 1 gestelde eisen geeft de eigenaar het recht de overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, zonder gehoudenheid tot
terugbetaling van de aanbetaling.
Artikel 11 - Kosten
Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door Kattenherplaatsing.nl worden gemaakt teneinde
nakoming van de verplichtingen van de eigenaar te bewerkstelligen, zijn ten laste van eigenaar. De
buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de vordering, met een minimum van € 150,-,
waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd het recht van
Kattenherplaatsing.nl op nakoming en verdere vergoeding van de schade.
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De kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering uit handen wordt gegeven,
ongeacht of de eigenaar daarvan op de hoogte is. In het geval een betalingstermijn wordt
overschreden en eigenaar door Kattenherplaatsing.nl wordt aangemaand, is Kattenherplaatsing.nl
gerechtigd € 10,- administratiekosten in rekening te brengen.
Artikel 12 - Geschillen
Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden
beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van
Marieke van de Weijer, onverminderd het recht van Marieke van de Weijer om de wettelijk of bij
verdrag bevoegde rechter te kiezen.
Artikel 13 - Rechtskracht
Onderhavige algemene voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van Marieke van de
Weijer geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Artikel 14 - Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van
toepassing.
2. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze
voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, voortvloeiende
verbintenissen, de plaats van vestiging van Marieke van de Weijer zal gelden.
3. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld
en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.
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Artikel 15 - Conversie
Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor Kattenherplaatsing.nl toepasselijk beding nietig
wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk
aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden
blijft ongewijzigd.
Artikel 16 Samenwerking met andere partijen
Karin Everraert is zelfstandig ondernemer en ingeschreven bij de KvK onder nummer 67627102. Karin
verricht werkzaamheden als kattenoppas in Nijmegen en is in 2018 in de afrondende fase van haar
diplomering als kattengedragstherapeut aan de Tinley Academie. Marieke van de Weijer heeft
ruimte op de website van Kattenherplaatsing.nl ter beschikking gesteld aan Karin, onder andere voor
de verkoopactiviteiten van Karin. De Facebookpagina wordt beheerd door beiden, waarbij zij ook
daar hun eigen activiteiten verrichten en verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkzaamheden.
Marieke en Karin wijzen iedere aansprakelijkheid voor elkaar af. Zij werken beiden zelfstandig - naast
elkaar en met elkaar - maar zijn zelf persoonlijk verantwoordelijk voor hun eigen adviezen,
uitspraken en handelingen. Karin verwijst om die reden naar haar eigen algemene voorwaarden die
van toepassing zijn op al haar activiteiten.
Het nadrukkelijk afwijzen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid geldt eveneens voor alle
andere, niet nader benoemde partijen met wie Kattenherplaatsing.nl samenwerkt of naar wie zij
eigenaar of klant doorverwijst.
Artikel 17 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de
rechtsbetrekking met opdrachtnemer. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is
steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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