reglement bemiddeling Burmezen & Burmilla’s rasclub Club27
1. Vanzelfsprekend gaat het bij de bemiddeling door onze rasclub uitsluitend om FIFé-erkende
Burmezen en/of Burmilla’s en worden aangeboden dieren geacht te leven conform de regels
voor gezondheid en welzijn van Felikat. Kittens dienen gezond te zijn en volwassen dieren
mogen alleen met volledige informatie over gezondheidstoestand worden aangeboden.
2. Club27 onderscheidt 3 soorten bemiddeling: van kittens, dekkaters en herplaatskatten.
3. Bij elke soort bemiddeling worden 2 partijen onderscheiden: de vragende en biedende partij;
de biedende partij is de eigenaar van een kat; de vragende partij wil (iets van) de kat.
4. Wanneer men gebruik wil maken van onze bemiddeling dient men ofwel op de site het
aanmeldingsformulier in te vullen ('bemiddeling'; 'opgave bemiddeling'), ofwel contact op te
nemen met onze medewerkster bemiddeling: Corrie Schermer; contactgegevens in Colofon
van het blad en onder tab 'over Club27'; 'bestuur' op de site.
5. Alle soorten bemiddeling zijn gratis voor iedereen die aangesloten is bij Club27.
6. Aangesloten bij Club27 zijn: leden, begunstigers en abonnees.
7. De diensten die de bemiddeling biedt bestaan uit:
a. Mail-, ander digitaal en/of telefonisch contact met onze medewerker bemiddeling.
b. Het doorgeven van wederzijdse contactgegevens vraag/aanbod.
c. Plaatsing van oproep/melding op onze site en in Club27-Magazine.
d. Alléén voor FIFé-leden (dus bij ons: lid/begunstiger): permanente link op onze site van de
fokker, indien gewenst
e. Plaatsing in onze facebookgroep; dit mag de klant desgewenst zelf doen, zodat men
helemaal vrij is in vormgeving daarvan en frequentie van mutaties.
f. Geven van doorverwijzingen/tips aan mensen die een kat willen als we niets meer
voorradig hebben. Als dit fokkers/eigenaars betreft die geen lid zijn van Felikat wordt wel
duidelijk vermeld dat we geen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de kwaliteit van
de betreffende eigenaars/catteries. Wij hebben via Felikat dan namelijk geen
controlemogelijkheden en geen sancties als die onder de maat is.
8. De bemiddeling verricht haar diensten ten hoogste voor 4 achtereenvolgende
kalendermaanden; daarna worden de oproepen verwijderd. Als men dit wil, kan het verlengd
worden, maar daarvoor moet men dan opnieuw contact opnemen met bemiddeling.
9. Club27 bemiddelt óók voor niet-aangeslotenen, behalve voor fokkers. Hiervoor wordt een
bemiddelingsbedrag in rekening gebracht van € 10,-, vooraf te voldoen aan de
ledenadministratie.
10. Voor bemiddeling zijn de volgende gegevens nodig:
a. Aanbod kittens: geboortedatum; geslacht; kleur; evt. bijzonderheden; samenstelling van
het nest; namen, titels, kleuren en testresultaten van de beide ouders; foto(‘s). De
bemiddeling kan starten vanaf het moment dat de kittens geboren zijn.
NB Bij uitzetpoezen blijft de fokker zelf verantwoordelijk en dient deze dus ook de
bemiddelingsaanvraag te verzorgen.
b. Aanbod dekkaters: geboortedatum; kleur; titels; stamboom; foto(‘s); testresultaten.
c. Aanbod herplaatskatten: geboortedatum; geslacht; kleur; evt. titels; bijzonderheden
betreffende gezondheid, gedrag en huisvesting waar het dier aan gewend is; foto(‘s).
d. Vraag kittens: reden van aanvraag; eventuele voorkeuren; woonsituatie voor zover
relevant.
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e. Vraag dekkater: fokkerleden regelen dit na verstrekking contactgegevens zelf met de
eigenaar van de dekkater.
f. Vraag herplaatsers: reden van aanvraag; eventuele voorkeuren; relevante aspecten
woon-/leefsituatie.
11. Zodra een aanvrager van bemiddeling een afspraak heeft gemaakt met de eigenaar van het
gewenste kitten, de dekkater of het herplaatsdier, dient de aangevraagde bemiddeling te
worden afgemeld.
12. In principe hebben de oudste kittens en meest urgente herplaatsers op de lijst voorrang bij
de bemiddeling, tenzij mensen op zoek zijn naar dieren in een specifieke kleur of geslacht of
in een specifieke regio van het land.
13. Voor Burmezen en Burmilla’s die in een noodsituatie verblijven zoals een acuut uitvallen van
de eigenaars of verblijf in een asiel is de bemiddeling gratis.
14. In alles waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de rasclub. In
voorkomende gevallen kan het bestuur het hoofdbestuur van moedervereniging Felikat
verzoeken controle op naleving van de Felikatregels in te stellen.

Burmezen & Burmilla's Rasclub Club27

2018-03-16

2 van 2

