
STAMBOEK NEOCAT 
BEWIJS VAN DEKKING 

 

Ondergetekende eigenaar kater:  Ondergetekende eigenaar poes: 

Naam:  Naam:  

Straat:  Straat:  

Postcode:              Plaats:  Postcode:              Plaats:  

Telefoon:  Telefoon:  

E-mail:  E-mail:  

Verklaart dat zijn/haar kater: Neocat lidnummer:  

Naam:  Verklaart dat zijn/haar poes: 

Ras en kleur:  Naam:  

Stamboek nr.:  Ras en kleur:  

Datum dekking: Stamboek nr.:  

De poes:   

heeft gedekt/met deze poes opgesloten is geweest. In deze krolsheid periode uitsluitend door de op dit 

formulier genoemde kater gedekt kan zijn. 

 
Datum FELV/FIV test:  

 
Datum FELV/FIV test:  

 
Handtekening:  

 
Handtekening:  

Ondergetekende verklaart dat op                 (datum) uit deze combinatie         (aantal) kittens zijn geboren. 
(Ook doodgeboren en overleden kittens dienen te worden opgegeven) 

AANVRAAG  VOOR  STAMBOMEN/AFSTAMMINGSBEWIJZEN 

Ondergetekende verzoekt inschrijving in het stamboek van Neocat van het onderstaande nest. 

Cattery naam:                                  plaatsen voor      achter      (aanvinken) naam van de kittens. 
 

De complete naam van een kat, dus voornaam samen met de catterynaam, mag niet langer zijn dan 30 posities (spaties tussen 

woorden en lettertekens inbegrepen). Bij witte kittens de oogkleur vermelden. Bij tabby kittens het patroon vermelden. Bij witte ouders een 

kopie van de BAER-test meesturen. Wanneer de stamboom van de poes en/of kater niet door Neocat is uitgegeven, dient u een kopie van de 

desbetreffende stamboom mee te sturen. 

NAAM GESLACHT RAS EN KLEUR (PATROON) 

 

1.    
 

M      V 
 

 

 

2.  
 

M      V 
 

 

 

3.  
 

M      V 
 

 

 

4.  
 

M      V 
 

 

 

5.  
 

M      V 
 

 

 

6.  
 

M      V 
 

 

 

7.  
 

M      V 
 

 

 

8.  
 

M      V 
 

 

 

 
Datum: Handtekening: 

 
 

Dit formulier binnen twee maanden na de geboorte van het nest ondertekend zenden aan: Esther Klunder, 

Stamboek Neocat, De Pas 21, 8121 GM Olst, Tel. 0570 853516, e-mail: emmalynn@home.nl 

U ontvangt de stambomen zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw betaling, Wanneer u de aanvraag voor de stambomen 

indient*, maakt u tegelijkertijd het verschuldigde bedrag  (12,50  p st. + € 3,50 porto voor verzending binnenland of € 7,50 

porto voor buitenland) over op:, op rekening NL19INGB0003267996 t.n.v. Stamboek Neocat. (BIC: INGBNL2A) 
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