SHOWREGLEMENT
Kon.Mij De vrienden der Kat vzw – Baanvelden 28 te 2550 Kontich

Voorwaarden om aan een internationale raskattenshow
(traditionele) deel te nemen:
1. Belgische exposanten dienen lid te zijn van een Belgische onafhankelijke kattenvereniging
enn buitenlandse exposanten van een vereniging van hun land
2. Een raskat presenteren (mét stamboomnr.) of een huiskat (straatkat = kat zonder
stamboom)
3. De gepresenteerde kat moet in regel zijn met de nodige inentingen (Panleucopenie,
Rhinotracheite, Calcivirose en hondsdolheid) en dit volgens de nationale en internationale
regelgeving)
4. Een inschrijvingsformulier invullen
5. De betaling onmiddellijk uitvoeren
6. De dag van de show de dierenartscontrole voldoen
Inschrijvingen:
Alle ingeschreven raskatten moeten steeds een kopij van hun stamboom kunnen
voorleggen.
Toesturen van een inschrijving wil zeggen dat u betalingsplichtig bent. De te verrichten
betaling zal alsnog ingevorderd worden. Indien na een maning nog steeds geen gevolg wordt
gegeven, dan zal de betaling via een deurwaarder worden opgevorderd en een supplement
van € 50,00 worden toegevoegd voor administratiekosten.
Eventuele wijzigingen dienen onmiddellijk na ontvangst en nazicht van de bevestiging per
brief of per mail te worden doorgegeven aan het inschrijvings-secretariaat.
Voor nesten mag de moederpoes gratis buiten medinging worden ingeschreven.
Nesten = min. 3 kittens - indien er geen 3 kittens zijn, dan kunnen deze apart in de
babyklasse worden ingeschreven.
Oorkonden die niet zijn opgehaald tijdens de show worden NIET opgestuurd nadien!
De vereniging beslist over het al dan niet aanvaarden van exposanten.
Wijzigingen en omruilingen:
Ingeschreven katten kunnen tot 1 week voor de show worden omgeruild tegen € 7.00
administratiekosten per kat. Terugetrokken katten worden niet terugbetaald.
Op de show worden geen wijzigingen meer uitgevoerd. Alle klasseveranderingen dienen ten
laatste tot en met de maandag vóór de show per brief of per e-mail te worden doorgegeven.
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Betalingen:
De inschrijvingen die wij ontvangen dienen DIRECT te worden betaald! Wij sturen daarvoor
een email aan de exposant met het te betalen bedrag en de betaalgegevens. Zolang de
betaling niet is ontvangen zal er geen bevestigingsbrief worden verstuurd en zijn de katten
dus NIET ingeschreven.
Betalingen dienen te gebeuren op: BNP Parisbas Fortis - IBAN BE89 0011 5854 7485 - BIC
GEBABEBB van Kon.Mij De Vrienden er Kat – Baanvelden 28 – 2550 Kontich.
De inschrijvingen worden één week voor de show afgesloten of eerder indien de maximum
capaciteit is bereikt.
De dag van de show worden er GEEN BETALINGEN meer aanvaard, want zonder onze
bevestigingsbrief zullen deze katten ook NIET GEPLAATST zijn in de zaal!
Er worden - onder geen enkel excuus - terugbetalingen gedaan voor katten die afwezig zijn
en/of exposanten die niet naar de show komen op zondag!!
Veterinaire keuring:
Bij het binnenkomen ontvangt u een omslag met daarin een veterinaire keuringsbrief. Deze
vindt plaats tussen 8.00 uur en 9.30 uur.
Iedere buitenlandse kat dient voorzien te zijn van het Europees Paspoort en moet voldoen
aan de veterinaire Europese voorschriften (chip + vanaf 4 maand rabiësvaccin). D.w.z. dat de
kat(ten) en enting tegen katten-& niesziekte hebben niet ouder dan 1 jaar (in geval van een
dood vaccin) en 2 jaar (levend vaccin of levend-verzwakt vaccin). Ook dienen katten
komende vanuit het buitenland een rabiësenting te hebben van minstens 1 maand geleden
en niet ouder dan 1 jaar in sommige gevallen - afhankelijk van het vaccin - 2 jaar). Kittens
moeten dus minstens 4 maanden oud zijn.
Afgekeurde veterinaire katten worden niet toegelaten tot de show (ook niet in hun
transportbox bij de exposant). De beslissing van de dierenarts is bindend en u dient zich
hierbij onvoorwaardelijk neer te leggen.
Katten kunnen eventueel geweigerd worden in geval van:
-

aanwezigheid van vlooien
zichtbaar zwanger
oormijten
schimmelinfecies
besmettelijke ziekten
problemen met vaccinaties en documenten
of andere problemen vastgesteld door de controlerende dierenarts

Kooien:
Op de kooien of in de dokumenten gebruikt op de tentoonstellingen of presentatie mag er
geen tekst staan "te koop", "af te geven", etc.
Kattebakvulling is niet altijd gratis ter beschikking.
De kooien meten 65 x 65 x 65 cm . Gordijntjes zijn bij deze verplicht. Bij de kooi-indeling
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de door u op het inschrijfbureau kenbaar
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gemaakte wensen. Exposanten die zonder toestemming van het secretariaat andere dan de
hun toegewezen kooien in gebruik nemen, kunnen gediskwalificeerd worden.

Persoonlijke kooien (sturdies):
Deze zijn toegelaten. Kooien van 1m30 met slechts één kat dienen een supplement van €
15,00 te betalen.
Keuren:
Gedurende deze ganse periode dienen alle katten in hun kooien aanwezig te zijn. Zij mogen
deze alleen verlaten voor de keuring of eventuele prijsuitreiking. De dieren mogen de show
niet verlaten op risico van uitsluiting.
Exposanten en hun begeleiders mogen niet met de keurmeester over hun katten praten tot
na afloop van de Best in Show verkiezingen.
Aansprakelijkheid:
De Vrienden der Kat en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor:







schade van welke aard dan ook aan personen, dieren of persoonlijke
eigendommen van exposanten en begeleiders, of aan bezoekers, tijdens de
show ontstaan of toegebracht;
verlies van dieren en/of materiaal of persoonlijke bezittingen van de
exposanten en bezoekers;
ziekten of verwondingen en daaruit voortvloeiende kosten die
tentoongestelde dieren op de show oplopen;
ziekten of verwondingen die exposanten en hun begeleiders of bezoekers
zouden hebben opgelopen en daaruit voortvloeiende kosten;
elke exposant is aansprakelijk voor de schade welke door zijn (haar) kat(ten)
wordt veroorzaakt.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van DVDK.

3

