
 
     

 
 
 

Naam: 
Geslacht: 

Geboortedatum: 
Kleur/tekening: 

Stamboomnummer: 

Fokdier/huisdier: 

 

            

 
Ondergetekende verklaart zich te houden aan de onderstaande voorwaarden: 

 
Algemene voorwaarden: 
 

 De aangeschafte rat zal op correcte wijze gehouden worden. 
D.w.z. met minimaal één andere rat van hetzelfde geslacht samen in een goede, ruime en schone huisvesting, met goede voeding en 
indien nodig medische verzorging. 

 Er dient, vanzelfsprekend, goed voor de rat gezorgd te worden. Indien men de rat verwaarloosd, mishandeld of op een andere wijze zeer 
slecht verzorgd, is rattery Ratcity te alle tijden gerechtigd de rat terug te halen. 

 De rat mag niet aan derden weggegeven/verkocht worden zonder overleg met rattery Ratcity. 
 Indien de rat, door welke omstandigheden dan ook, toch uitgeplaatst zou moeten worden, dan dient men altijd contact op te nemen met 

rattery Ratcity. 
 Mocht de door ons gefokte rat een afwijkend gedrag vertonen(bijv. zeer dominant), een ernstige ziekte krijgen of (vroegtijdig) 

overlijden, dan bent u verplicht dit te melden aan rattery Ratcity. Deze zeer belangrijke informatie heeft rattery Ratcity nodig, om 
eventueel het fokken met verwante ratten stop te zetten en eventueel een fokverbod of negatief fokadvies aan te kondigen. 

 Indien de rat als huisdier is geplaatst, is het niet toegestaan met deze rat te fokken! Gebeurd dit wel, of krijgt of veroorzaakt de rat een 
nestje (per ongeluk bijvoorbeeld), dan is rattery Ratcity gemachtigd de rittens en de eventuele ouder die afkomstig is uit rattery Ratcity 
terug te vorderen. 

 Indien de rat als fokdier geplaatst is, dient men zich te houden aan de daarbij behorende voorwaarden. 

 

Voorwaarden fokdier: 
 

 Men dient eerst contact op te nemen met en goedkeuring te krijgen van rattery Ratcity, voordat een dekking plaats vindt. Hierbij dient 
men de stamboom mee te sturen van de eventuele man/vrouw, waarmee u een eventuele dekking wilt gaan plannen en een toelichting, 
waarna in overleg bekeken wordt, of er wel of geen toestemming gegeven wordt. 

 Een vrouwtje dient minimaal de leeftijd te hebben van 5 maanden voor ze ingezet mag worden. Ze mag voor maximaal twee nestjes 
worden ingezet, waarbij het tweede nestje alleen mag plaats vinden indien het eerste nestje zonder problemen verloopt en het vrouwtje 
in kwestie volledig hersteld is. Zo dient ze o.a. op het gewicht te zijn, die ze had voor de dekking van het eerste nestje. Tussen het 
eerste nest en het tweede nest dient er een rustperiode aangehouden te worden van min. 2 maanden. 

 Een mannetje dient minimaal de leeftijd te hebben van anderhalf jaar, voordat hij een dekking mag doen. In speciale gevallen kan hierop 
een uitzondering gemaakt worden, uiteraard in overleg met rattery Ratcity. 

 Ongeluks-nesten (oeps-nesten) met een door ons gefokt vrouwtje of mannetje dient altijd als eerste gemeldt te worden aan rattery 
Ratcity! Rittens uit een dergelijk nest mogen onder geen geding uitgeplaats worden als zijnde fokdier!  

 Indien bovenstaande voorwaarden moedwillig geschonden worden, is rattery Ratcity gerechtigd om de door ons gefokte rat(ten) en 
eventuele rittens terug te halen. 

  
 

Ondergetekende gaat akkoord met de bovenstaande voorwaarden. 

 

Naam:  

Adres:  
Postcode:  

Woonplaats:  

Land:  
Telefoonnr:  

Emailadres:  

 
         Plaats:  

Datum:  
 

Handtekening fokker:                                                                         Handtekening nieuwe eigenaar:  


