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1.

De stambomen dienen per post of e-mail aangevraagd te worden op het
stamboeksecretariaat.

2.

Fokkerleden dienen het formulier “aanvraag voor stambomen” duidelijk
leesbaar in te vullen, niet leesbare of onvolledig ingevulde formulieren
worden niet behandeld.

3.

Een kopie van de stamboom van vader en moeder (eenmalig) dienen
deze aanvraag te vergezellen, evenals een origineel volledig ingevuld en
ondertekend formulier “dekbewijs” en (eventueel) een kopie van de
hoogst behaalde titel van vader en moeder.

4.

Indien u wenst dat volgende testen (HCM, PKD,en Bloedgroep) op de
stamboom vermeld worden, gelieve dan ook een kopie van de testen bij
de stamboomaanvraag te voegen.

5.

Fokkerleden die dit wensen kunnen reeds op voorhand en kopie van de
stambomen van hun katten waar ze mee fokken of in de toekomst zullen
fokken opsturen naar het stamboeksecretariaat, hiermee verkort U
aanzienlijk de wachttijd voor uw stambomen.

6.

De stambomen dienen binnen de 4 maand na geboorte van de kittens
aangevraagd te worden. Op de stambomen staat vermeld, naam van het
kitten, datum, geslacht, ras, kleur, stamboeknummer volgens F.v.K. en
5 generaties, dwz van ouders tot betovergrootouders.

7.

Indien op de stambomen van de ouders te weinig generaties staan is het
aan de fokker zelf om een kopie van de stambomen van de voorouders
op te vragen zodat de stambomen van de kittens volledig ingevuld
kunnen worden. Is dit niet mogelijk of doet de fokker dit niet dan komt
in de lege vakken automatisch “onbekend” te staan.

8.

Stambomen zijn verkrijgbaar aan 10 euro per stuk, de kosten voor het
plastificiëren en de verzending inbegrepen.

9.

Een kopie van de stambomen dient altijd op het stamboeksecretariaat te
blijven en dit om eventuele duplicaten aan te kunnen vragen.

10. Bij verlies of beschadiging van een stamboom kan de fokker/eigenaar
een duplicaat aanvragen. Dit wordt dan echter wel op de stamboom
vermeld. Duplicaten kosten eveneens 10 euro, plastificiëren en
verzendingskosten inbegrepen.
11. Op de stamboom is een plaats voorzien waar door de fokker een
opmerking geplaatst kan worden bv. “fokverbod”. Indien de fokker een
opmerking wenst toe te voegen op de stamboom dient dit duidelijk op
het aanvraag formulier vermeld te staan.
12. Van zodra het verschuldigde bedrag op onze rekening gestort werd,
worden de stambomen u per post binnen de maand toegestuurd.,
13. Stambomen die niet afgetekend werden door een bestuurslid van F.v.K.
zijn niet geldig.
14. In bepaalde gevallen kunnen stambomen van kruisingen tussen 2
verschillende rassen afgeleverd worden. Op deze stambomen komt dan
wel de vermelding “experimentele fok” te staan. Kittens waarvan de
volledige afstamming van een der ouders niet bekend is krijgen een
“afstammingsbewijs”.
15. Aanvragen van stambomen waarvan de genetica niet klopt kunnen door
het stamboeksecretariaat geweigerd worden na overleg met een
keurmeester gespecialiseerd in dit ras.
16. Bij elke aangevraagde stamboom wordt eveneens een
eigendomscertificaat afgeleverd. Bij verkoop van de kat dient deze door
de verkoper volledig ingevuld en ondertekend te worden. De nieuwe
eigenaar stuurt deze op naar het stamboeksecretariaat. Deze ontvangen
dan een nieuw eigendomscertificaat met daarop al hun gegevens. Voor
de eigendomscertificaten wordt een som van 5 euro gevraagd en dit om
de administratieve kosten te dekken. Stamboom of afstammingsbewijs
dienen de kat altijd te vergezellen.
17. Het bestuur kan ter allen tijde het stamboekreglement uitbreiden en/of
aanpassen en dit na meerderheid van de stemmen van het bestuur.
18. In gevallen waarin het stamboekreglement niet voorziet beslist het
bestuur van de F.v.K. eventueel in overleg met bevoegde personen.

