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Beste lezer,
Je hebt gekozen een of twee katten/kittens via bemiddeling bij herplaatsing van Kattenherplaatsing.nl
Gefeliciteerd met je nieuwe huisgenootje(s)!
Belangrijke informatie voor een goede start
Bereid je voor op de komst van je kat. Als het mogelijk is, richt dan tijdelijk even een kamertje in waar je de kat in
kunt zetten als je thuiskomt. Een grote, open vreemde ruimte is voor een kat heel erg bedreigend. Hoe kleiner de
kamer, hoe beter, maar probeer toch het voer, water en de kattenbak allemaal minimaal 2 meter van elkaar
vandaan te zetten. Laat de kat zelf uit de reismand komen als hij daaraan toe is. De kat zal zelf het tempo
aangeven waarin hij de rest van het huis wil gaan verkennen. Bij sommige katten is dat heel snel, andere katten
hebben wel een aantal dagen nodig voordat ze op verkenningstocht durven gaan.
Hoe laat je een bange kat wennen?
Heb je een bangepoepert gekozen?
Geweldig dat je zo’n katje een fijn thuis wil geven! Hoe je een angstige kat
kunt laten wennen, lees je hier. https://www.praktijkvoorkattengedrag.nl/hoe-laat-je-een-bange-kat-wennen/
Let op! Heb je zelf al een of meerdere katten of een hond?
Neem dan de tijd voor een rustige introductie, zodat er de grootste kans op succes is dat je nieuwe kat vriendjes
zal worden met de andere huisdieren. Hoe je dat aanpakt, lees je hier:
https://www.praktijkvoorkattengedrag.nl/aanschaf-en-opvoeding/de-introductie-van-een-nieuwe-kat/
Gezondheid en vaccinatie
Iedere kat die via ons wordt bemiddeld moet gevaccineerd zijn (minder dan 1 jaar geleden). Als wij om speciale
redenen (incidenteel) afwijken van deze voorwaarde en een niet-recent ingeënte kat bemiddelen, dan staat dat
duidelijk vermeld in de tekst over de katten op onze website. Wanneer de door jou gekozen kat het beste kan
worden gevaccineerd kun je afstemmen met de huidige eigenaar. De weerstand van een kat is tijdelijk
verminderd als ze ingeënt worden en dat is geen goed moment voor een verhuizing. Een verhuizing brengt voor
iedere kat (in meer of mindere mate) stress met zich mee en een kat kan lichamelijk ziek worden van stress. De
combinatie verhuizing en vaccinatie is dan ook niet goed. Er moet altijd minimaal 1 week, maar liefst 2 weken
zitten tussen de verhuisdatum en de vaccinatie. In overleg met de baasjes kun je ervoor kiezen de kat zelf te laten
enten, twee weken nadat ze bij jou zijn komen wonen, of je kunt vragen aan de baasjes dit nog te regelen en dat
de kat dan twee weken later naar jou verhuist.
Vraag de baasjes gerust om meer informatie over de gezondheid van hun kat. Als je met de kat hebt
kennisgemaakt en hem graag wil overnemen, dan kun je vragen aan de baasjes of ze het medisch dossier willen
opvragen bij hun eigen dierenarts en het dossier aan jou willen mailen. Dit is een heel gebruikelijk verzoek van
nieuwe baasjes, bij een herplaatsing van katten vanuit de thuissituatie zoals wij die aanbieden.
Proeftijd
Er geldt een proeftijd van één maand. Deze periode is meestal lang genoeg voor een kat om te wennen in een
nieuw thuis, maar meestal weet je al sneller of de kat zich thuis voelt en of er een klik met jou is.
Eigendom
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een chip géén eigendomsbewijs.
https://kattenherplaatsing.nl/een-chip-is-geen-eigendomsbewijs/
Natuurlijk is het belangrijk de chip zo snel mogelijk op jouw naam te laten registreren, voor het geval je kersverse
kat vermist zou raken bij jou thuis, in een voor hem vreemde omgeving. Maar zorg altijd voor een (door beide
partijen) ondertekend verhuisformulier, zodat je ook wettig eigenaar wordt van de kat. Het verhuisformulier kun
je opvragen bij Kattenherplaatsing.nl en wordt ook altijd aan de oorspronkelijke eigenaar toegestuurd.
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Vragen of problemen?
Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. We adviseren je met alle plezier. Persoonlijk advies op maat is
gratis voor iedereen, dus ook voor jou.
Zijn er problemen of gaat het niet goed bij jou thuis? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op voor advies:
info@kattenherplaatsing.nl of ✆ 06-3352 0374 (Marieke van de Weijer)
Als na overleg blijkt dat het niet anders kan, dan gaat de kat terug naar de eigenaar waar hij/zij vandaan kwam.
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