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1. Inledning 
Som adoptant av katten ……………………………………………………… intygar jag genom undertecknande av vårdnadsåtagandet Omtanken 
att jag är medveten om vad en adoption förmedlad via Nätverket Kattjouren innebär och att jag åtar mig de skyldigheter som anges i 
vårdnadsåtagandet Omtanken och respekterar de inskränkningar i min rätt att förfoga över katten som vårdnadsåtagandet Omtank-
en innebär. Jag är medveten om att Nätverket Kattjouren är en förmedling och som sådan normalt inte har träffat katten som förmed-
las vilket gör att den information jag fått om katten kan vara ofullständig eller felaktig. 

2. En ny familjemedlem 
Katten som jag adopterar är en familjemedlem och jag förbinder mig att vårda henne/honom väl och se till att hon/han får ett liv med 
god livskvalitet där såväl känslomässiga som fysiska behov tillgodoses (till exempel veterinärvård vid tecken på sjukdom, specialistu-
tredning vid allvarlig sjukdom, alltid lagstadgad tillsyn minst 2 gånger per dag etc.). Jag lovar att ge kärlek, uppmärksamhet, sällskap 
och stimulans. Jag är fast besluten att anpassa mitt liv efter min nya familjemedlem och kommer inte att försumma eller svika honom/
henne.  

3. Ett livslångt åtagande 
Jag är fast besluten att ta på mig ansvaret för min katt för hela kattens liv. Jag har kontrollerat att jag får och kan ha katt i min bostad 
och jag förbinder mig även att inte ha fler än sex (6) djur i mitt hem såvida detta inte särskilt godkänts av Nätverket Kattjouren. Jag 
intygar att jag inte har kännedom om att någon i min familj har pälsdjursallergi.   
Jag är medveten om att min livssituation kan komma att förändras och försäkrar härmed att jag kommer att göra allt som står i min 
makt för att fortsätta ta hand om min kattfamiljemedlem även under andra förutsättningar än nuvarande. Detta innebär t.ex. att jag 
inte kommer att ge upp honom/henne p.g.a. att jag flyttar, skaffar ny partner eller får ett jobb med andra arbetsuppgifter.   
Jag förbinder mig att inte sälja, överlåta eller avliva katten utan att jag först fått tillstånd till detta från Nätverket Kattjouren (se vidare 
punkt 7 och intyga särskilt ditt samtycke med signatur på två ställen på sidan 3). Om jag av någon anledning inte kan behålla honom/
henne är det person från Nätverket Kattjouren som avgör vem som blir kattens nya familj. Föreslår jag någon som kattens nya familj 
kommer denne att genomgå adoptionsprocess med intervju, samtal med referenser och hembesök.

4. Veterinärvårdsförsäkring och sjukdom 
Jag åtar mig att hålla min katt veterinärvårdsförsäkrad och att meddela min förmedlare mitt försäkringsbolag samt försäkringsnum-
mer. Veterinärvårds försäkring ska tecknas i anslutning till adoptionen, senast fem (5) dagar efter att jag fått hem katten. Om katten 
blir sjuk eller skadad och med behandling kan återfå ett liv med god livskvalitet, efter individens egna unika förutsättningar,  förbinder 
jag mig att se till att hon/han får all nödvändig vård för att uppnå detta. Detta inkluderar att jag som djurägare, åtar mig att ge individ-
en en chans om behandling finns och kan genomföras på ett sätt som innebär att att kattens lidande lindras. Jag är medveten om att 
Nätverket Kattjouren ställer upp med konsultation av fristående veterinärer om jag önskar, i det fall min katt blivit sjuk eller skadad.

5. Kastrering, vaccinering, ID-märkning m.m. 
Jag ska se till att min katt blir kastrerad, ID-märkt och vaccinerad, om inte annat avtalats skriftligen. Nätverket Kattjouren påminner 
här om att de nationella riktlinjerna för vaccination av katt innebär att vaccination i normalfallet ska göras vart tredje år, inte varje år 
(såvida det inte finns särskilda skäl, tex hög smittrisk). Att följa riktlinjerna är viktigt för kattens hälsa och onödigt frekvent vaccinering 
ökar risken för vissa sjukdomar.   
När min katt har blivit kastrerad och vaccinerad ska detta meddelas Nätverket Kattjouren genom insänd kopia av specificerat kvitto/
intyg. När katten har blivit ID-märkt ska detta anmälas till Nätverket Kattjouren, Svenska Kennelklubben och Sveriges Kattklubbars 
Riksförbund – SVERAK.   

Vad innebär det att underteckna vårdnadsåtagandet Omtanken?
Syftet med vårdnadsåtagandet Omtanken är att säkra ett fortsatt tryggt liv för de katter som får nya hem genom förmedling via 
Nätverket Kattjouren. Vårdnadsåtagandet Omtanken är inte en överlåtelsehandling utan en förbindelse och motprestation för 
de möjligheter och säkerheter som vårdnadsåtagandet Omtanken ger tillgång till. Att underteckna åtagandet har alltså inget med 
övertagandet av ägarskapet till katten att göra utan är att se som en motprestation för möjligheten att nyttja de tjänster om vård-
nadsåtagandet Omtanken ger tillgång till. De tjänster som ingår avtalas i varje enskilt fall men kan bestå av följande delar

1. Arbetsinsats för förmedling av katt till adoptant såsom att etablera kontakt mellan upphittare/tidigare ägare och adoptant,  
intervjuprocesser mm.

2. Ekonomisk trygghet i form av att kattens vård bekostas via en insamlingsstiftelse i enlighet med individuell överenskommelse.

3. Rådgivning vid eventuella framtida problem med katten.

4. Löfte om hjälp med en eventuell framtida omplacering av katten för det fall att en sådan krävs.

Det kostar inget att adoptera en katt via Nätverket Kattjouren. Utgångspunkten är att alla katter som förmedlas via Nätverket 
Kattjouren är ägarlösa. Detta genom att människor som vill omplacera sin katt via Nätverket Kattjouren avsäger sig ägarskapet till 
katten. Gällande vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att upphittade katter är ägarlösa, se punkten 14 nedan.
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Jag är medveten om att Nätverket Kattjouren endast förmedlar katten och normalt inte har träffat honom eller henne vilket innebär 
att Nätverket Kattjouren inte kan garantera att åtgärder som avmaskning, behandling mot ohyra etc. har vidtagits. Kattjouren tar 
inte ansvar för några skador till följd av adoptionen av katten. Av denna anledning är det av högsta vikt att jag är noga med att under 
kattens första tid i hemmet hålla honom/henne isolerad på ett sätt som innebär att risken för skador minimeras. Det är också viktigt 
att jag har en hemförsäkring som inkluderar sk “drulleförsäkring”.

6. Avlivning m.m. 
Jag förbinder mig vid vite av tiotusen (10 000) kronor att inte avsluta min katts liv (avlivning) utan Nätverket Kattjourens tillstånd. Vitet 
innebär att jag, om jag avlivar utan tillstånd, är skyldig att betala 10 000 kronor i ersättning till Juristföreningen Kattjouren.    
Nätverket Kattjourens tillstånd enligt första meningen behövs inte i akuta situationer när avlivning enligt veterinär är absolut nöd-
vändigt av djurskyddsskäl och inte kan vänta (dvs. när djurskyddslagens regel om omedelbar avlivning är tillämplig, 9 kap 4 § djursky-
ddslagen). I sådana fall ska Nätverket Kattjouren omgående meddelas samt få veterinärintyg.    
Om jag, veterinär eller annan menar att min katt bör avlivas pga. psykiskt/känslomässigt lidande eller av annan anledning och 
det inte uppenbart handlar om en sådan akut situation som beskrivs i andra stycket, krävs alltid Nätverket Kattjourens tillstånd.    
Om jag överväger avlivning i en annan situation än den som beskrivs i andra stycket åtar jag mig att låta en av Nätverket Kattjouren 
anvisad veterinär göra en bedömning av om avlivning är i kattens bästa intresse. När Nätverket Kattjouren vill ha en sådan 
bedömning står Insamlingsstiftelsen Kattjouren för samtliga kostnader som bedömningen medför.   
Om den veterinär som Nätverket Kattjouren anvisar för en andra bedömning inte anser att katten måste avlivas och jag är av en 
annan uppfattning har Nätverket Kattjouren rätt att omplacera katten på ett för honom/henne lämpligt sätt.   
Intyga särskilt att du förstår och samtycker till de inskränkningar som vårdnadsåtagandet Omtankens bestämmelser om avlivning 
medför ifråga om dina möjligheter att fritt, utan avtalsrättsliga följder, förfoga över din katt genom att sätta din signatur på två ställen 
på sidan 3.

7. Avelsförbud 
Min katt får inte under några omständigheter användas till avel. Får jag kännedom om att min katt har blivit parad, visar sig vara 
dräktig och/eller har fått/får kattungar ska Nätverket Kattjouren omedelbart underrättas. Får katten ungar åtar jag mig att som ägare 
teckna vårdnadsåtagandet Omtanken gentemot Juristföreningen Kattjouren avseende varje kattunge som fötts. Om jag önskar om-
placera någon av kattungarna kan det ske tidigast när ungarna är 12 veckor och alltid genom en adoption där Nätverket Kattjourens 
adoptionsprocess och vårdnadsåtagandet Omtanken används. Jag åtar mig att teckna anvisad kullförsäkring för kattungarna alterna-
tivt att själv bekosta deras eventuella vård. Jag har inte någon rätt till ersättning för kattungarna. Om jag medvetet bryter mot denna 
punkt 8 ska jag betala femtusen (5 000) kronor i vite till Juristföreningen Kattjouren. 

8. Jag förbinder mig att hålla min katt som innekatt 
- när Nätverket Kattjouren inte tillåter att hon/han vistas fritt/utan uppsikt utomhus, i så fall framgår detta av sidan med överenskommelser. 
- om han/hon riskerar att utsättas för påtaglig fara vid utevistelse pga ex biltrafik, avskjutning av katter, en kattfientlig omgivning m.m.  
- tills dess att han/hon är helt tam och betraktar hemmet som sitt eget. Kattjouren rekommenderar att en adopterad katt hålls inomhus  
   minst en månad efter flytt. En katt som inte vill hanteras ska hållas inomhus till dess att katten är helt tam och trygg.  
- tills han/hon är kastrerad och minst 1 år gammal, när jag adopterat en kattunge/yngre katt.   
Jag är medveten om att det viktigt att även en katt som går ut i sele är id-märkt och kastrerad.

9. Katter som adopterats tillsammans 
Jag är fullt införstådd med att katter som adopteras tillsammans inte får skiljas åt utan att Nätverket Kattjouren skriftligen godkänt 
detta. 

10. Återbesök och om min katt försvinner 
Jag samtycker till att någon från Nätverket Kattjouren gör återbesök i vårt hem för att se att katten har det bra. Besöket kan ske fysiskt 
eller virtuellt (genom t.ex. videosamtal). Jag förstår att om jag nekar Nätverket Kattjouren att besöka katten är det skäl för beslut att 
omplacera katten i enlighet med punkt 13.   
Om min katt försvinner är jag skyldig att omgående meddela Nätverket Kattjouren detta genom att mejla akut@kattjouren.nu Jag är 
även skyldig att efterlysa katten hos polisen (tel: 114 14), att omedelbart sätta upp efterlysningslappar i området där han/ hon förs-
vann samt att lägga ut en egen efterlysning på vilse.nu. (Observera att du vid anmälan till polisen ska få ett hittegodsnummer). 

11. Akut situation 
I en akut situation förbinder jag mig att i alla lägen agera i enlighet med vårdnadsåtagandet Omtanken. För att Nätverket Kattjouren 
omedelbart ska kunna bistå mig och min katt med hjälp ska jag i en akut situation även Nätverket Kattjouren via samtliga följande 
kanaler; e-post (admin@kattjouren.nu och akut@kattjouren.nu), sms och telefon (till min förmedlare eller kontaktperson på Nätverket 
Kattjouren) samt via PM på Facebook.  
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12. Villkor och begränsningar  
Min katt förmedlas till mig utan att jag betalar för honom/henne. Genom att underteckna vårdnadsåtagandet Omtanken godtar och 
accepterar jag att förmedlingen av katten förenas med villkor och att jag gentemot Juristföreningen Kattjouren förbinder mig att 
agera på det sätt som beskrivs i vårdnadsåtagandet. Jag förstår att villkoren påverkar och begränsar vad jag kan göra med katten i 
de specifika situationer som räknas upp i vårdnadsåtagandet. Jag förstår att detta innebär att jag, i vissa specifika avseenden, inte 
utan avtalsrättsliga konsekvenser fritt kan förfoga över katten; jag kan exempelvis inte sälja, ge bort eller avliva katten utan Nätverket 
Kattjourens godkännande.  
Om jag inte följer punkterna 2, 3 (tredje stycket), 4, 7, 8, 10 och 11 (första stycket) i detta åtagande eller om Nätverket Kattjouren har 
anledning att befara att jag inte kommer att följa det jag åtagit mig i dessa punkter har Nätverket Kattjouren rätt att omplacera katten. 
En sådan omplacering får bara ske om det faktum att jag brutit mot några av åtagandets punkter kan förväntas innebära en väsentlig 
risk eller nackdel för katten (se särskilt punkt 7) och jag inte inom den tid Nätverket Kattjouren begär åtgärdar detta.  
Är åsidosättandet (brottet) av bestämmelserna i vårdnadsåtagandet Omtanken allvarligt eller finns det befogad anledning att tro att 
jag inte kommer att rätta till det jag gör som strider mot åtagandet, har Nätverket Kattjouren rätt att omgående omplacera katten 
utan att först ge mig möjlighet att ändra mitt agerande.   
Att medvetet eller av allvarlig upprepad oaktsamhet (vårdslöshet) utsätta katten för fara innebär alltid att jag brutit mot åtagandet på 
ett allvarligt sätt. Detsamma gäller om det kommer fram att jag har dolt information som, om jag gett den, hade inneburit att jag inte 
blivit godkänd som adoptant.   
(Intyga särskilt att du förstår och samtycker till de specifika inskränkningar som denna punkt innebär i fråga om dina möjligheter att 
fritt, dvs utan avtalsrättsliga följder, ta beslut om och förfoga över din katt genom att sätta din signatur på två ställen på sidan 3.)  
Nätverket Kattjouren har inte rätt att omplacera katten i andra situationer än de som anges i denna punkt 12.

13. Ersättning för vård 
Insamlingsstiftelsen Kattjouren kan ge bidrag som täcker kostnaderna för kastrering, ID-märkning och första vaccinationssprutan för 
vuxna katter samt chipmärkning och första vaccinationssprutan för kattungar. Detta i enlighet med de villkor som Nätverket Kat-
tjouren informerat om (t.ex. om maxkostnad). Jag är medveten om att bidraget förutsätter att kostnaden godkänts via Nätverket Kat-
tjouren innan vårdtillfället och att jag skickat in ett tydligt (läsbart) foto av veterinärkvittot till min förmedlare. Bidrag som täcker även 
annan vård kan ges om det finns skriftlig överenskommelse om det mellan mig som adoptant och Nätverket Kattjouren, antingen på 
sida 5 i det här åtagandet eller separat via mejl/meddelande. Jag vet och accepterar att inga vårdkostnader ersätts, oavsett överen-
skommelser eller vad som framgår av detta åtagande, om min katt har avlivats i strid med bestämmelser i detta åtagande.  

Jag är medveten om att min katt har följande hälsoproblem ………………………………………………………………………………………………………………… 

Följande är överenskommet i fråga om vård och vårdkostnader för katten …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Eftersökning av ägare 
(i syfte att utesluta att katten utgör hittegods, för det fall att förmedlingen avser en upphittad katt) 
Följande åtgärder har vidtagits för att säkerställa att katten inte har en ägare 
…… kontroll av id-märkning (chip och örontatuering).  
…… kontroll har skett med polis och det finns inte någon förlustanmälan motsvarande katten. 
…… en eventuell ägare har eftersökts via lappar i området. 
……en eventuell ägare har eftersökts via efterlysningssajter på internet.

15. Behandling av personuppgifter 
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Ändamålet och den rättsliga 
grunden för behandlingen är att den är nödvändig för fullgörande av detta avtal (Vårdnadsåtagandet Omtanken - KATT). Ansvarig för 
behandlingen är Juristföreningen Kattjouren. Vårdnadsåtagandet kommer förvaras på ett betryggande sätt och personuppgifterna 
som förekommer i det kommer endast att behandlas av Juristföreningen Kattjouren samt av personer inom Nätverket Kattjouren som 
har en samordnande funktion. Personuppgifterna sparas under den tid kontraktsförhållandet gäller och raderas sedan i enlighet med 
Juristföreningen Kattjourens gallringsrutiner. Adoptanten har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering 
av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Ansökan ska ställas till Juristföreningen 
Kattjouren; info@juristföreningenkattjouren.se. Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen ska ställas till Datainspek-
tionen. 
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Vårdnadsåtagandet Omtanken – KATT förmedlad via Nätverket Kattjouren
Undertecknad har av Nätverket Kattjouren mottagit följande katt

*Kattjourens namn på katten/Eventuellt nytt namn: *Född (ååååmmdd): *Kattflicka 
*Kattpojke

*Vaccinerad (ååmmdd):

*ID-märkning (tatuering/chip samt nummer): *Kastrerad (ååmmdd): *Färg och kännetecken:

*Försäkrad (försäkringsbolag samt försäkringsnummer): *Datum för adoption/Katten mottogs (ååmmdd):

*Bakgrund:
Hemlös/Upphittad Omplacering

*Kattjourens förmedlare: *Telefonnummer - Kattjourens förmedlare:

* VACCINERING ska normalt göras mot kattpest och kattsnuva, först grundvaccinering sedan omvaccinering m. lämpligt intervall, dock högst vartannat år:

GRUNDVACCINERAS /          ÅTERVACCINERAS OMGÅENDE inom en (1) månad från mottagandedatum

GRUNDVACCINERAS /          ÅTERVACCINERAS OMKRING (månad/år) ________________/20____

 

* KASTRERING ska ske:

OMGÅENDE, inom en (1) månad från mottagandedatum:

OMKRING (månad/år) ________________/20____

Min adoptivkatt är redan kastrerad och jag kommer sända in uppgifter som styrker detta.

* ID-MÄRKNING ska ske:

MED CHIP /               MED TATUERING OMGÅENDE, inom en (1) månad från mottagandedatum

MED CHIP /               MED TATUERING OMKRING (månad/år) ________________/20____

Min adoptivkatt är redan ID-märkt

*Adoptantens namn: *Personnummer (ååmmdd-xxxx):

*Adress: *Postadress:

*E-postadress: *Telefonnummer:

*Jag intygar härmed att jag är över 18 år, att jag är behörig att ingå detta avtal och att jag varken har eller har haft djurförbud. Jag är medveten om att skyldigheterna enligt vårdnadsåtagan-
det, särskilt p. 3, p. 6 och p. 11, begränsar mina möjligheter att förfoga över katten jag adopterar och jag accepterar samtliga krav samt förbinder mig att följa vårdnadsåtagandet ”Omtanken” 
i dess helhet. Ort, datum samt underskrift – adoptant:

* Jag är fullt införstådd med att adoption via Kattjourens förmedling innebär att jag som motprestation för förmedlingstjänsten accepterar en rådighetsinskränkning när det gäller mitt 
förfogande ifråga om min kattfamiljemedlem och att jag inte har rätt att överlåta eller upplåta henne/honom utan tillstånd. Jag är medveten om att rådighetsinskränkningen medför ett 
absolut förbud mot att jag avlivar min kattfamiljemedlem utan Kattjourens tillstånd i alla andra fall än när djurskyddslagens bestämmelse om omedelbar avlivning är uppenbart tillämplig. 
Jag är medveten om att Kattjouren har rätt att omplacera katten under vissa förutsättningar, se punkt 11 ovan. Med full insikt om vad det innebär samtycker jag till inskränkningen i mitt 
självbestämmande ifråga om katten jag adopterar.

Ja Nej Signatur

Ja Nej

*Jag godkänner att försäkringsbolaget Agria Djurförsäkringar kontaktar mig ifråga om tecknande av kattförsäkring.

Signatur

Ort Datum Underskrift

Viktig info om Kattjouren  
Nätverket Kattjouren är en förmedling som fungerar som en sammankopplande länk mellan utsatta katter och hjälpen de behöver. Den som förmedlat din katt till dig är en 
privatperson som arbetar ideellt och hjälper katter på sin lediga tid, vid sidan av jobb och andra åtaganden. Det innebär att tillgänglighet kan variera hos din kontaktperson 
och för nätverket. För att nå nätverket Kattjouren i akuta lägen kontakta din kontaktperson, skicka PM på Facebook och mejla akut@kattjouren.nu. Var tydlig med att du 
adopterat din katt via nätverket och skriv både kattens namn och din kontaktpersons. Får du trots detta inte kontakt (vilket kan ske om tidpunkten är olycklig) så utgå alltid 
från no-kill ideologin som innebär att behandlingsbara katter ska få en chans och sök omedelbar second opinion på egen hand om din katt skulle vara hotad av avlivning. 
Du kan rädda liv 
Frivilliga insatser är grunden för att utsatta katter ska få överleva och bli älskade. Behovet av sådana insatser är enormt. Skulle du vilja rädda andra katter, på 
samma sätt som din adopterade katt fått hjälp via distansförmedling? Du gör allt på distans, via dator och telefon och det involverar inte att praktiskt fånga eller 
hantera katter. Från ditt hem kan du rädda liv - varje vecka! Hör av dig på info@kattjouren.nu för att få mer info om hur det går till.
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Viktigt 
Spara sida 1,2,3 och 5 – du kommer att behöva dem i framtiden efter det att du skickat in vårdnadsåtagandet!

Sidhuvudets marginal är till för Kattjourens administratör som tar emot dina uppgifter – vänligen anteckna inte i de 
rutor som finns där.

Skriv ut vårdnadsåtagandet och läs noga igenom det.

Bestämmelserna i vårdnadsåtagandet är bindande redan när du accepterat dem muntligt eller bekräftat ditt 
samtyckte via sms. Det skriftliga åtagandet ”Omtanken” ska dock fyllas i och lämnas till Kattjourens företrädare vid 
överlämnandet eller postas till adressen nedan senast dagen efter att din katt kommit hem till dig.

Instruktioner 
Fyll i alla uppgifter du känner till om din adoptivkatt. Prata med förmedlaren om du är osäker. Alla uppgifter måste 
vara ifyllda.

Uppgiften i vårdnadsåtagandet om vilken kod din katt har, när din hon/han ska kastreras, id-märkas samt vac-
cineras fyller du i efter samråd med Kattjourens förmedlare.

Läs gärna igenom en sista gång innan du bekräftar åtagandet så att du är säker på att allt är rätt och att du godkän-
ner förbindelsen. Fyll i alla kontaktuppgifter och skriv under.

Scanna eller fotografera den underskrivna sidan 3 och skicka bilden till din förmedlare.

Skicka sidan 3 i original till:

   Juristföreningen Kattjouren  
   c/o Madelene Strand    
   Mariedalsvägen 35 a 
   217 45 Malmö

Skicka sedan fortlöpande in kopior på intyg och/eller kvitton med specifikation när katten vaccineras, kastreras och 
id-märks samt försäkras. Detta kan ske brevledes till ovanstående adress eller med scannad kopia via e-post till 
Juristforeningen@kattjouren.nu. 

Om du i likhet med majoriteten av dem som adopterar en familjemedlem förmedlad av Nätverket Kattjouren, 
vill skänka en gåva som hjälper andra utsatta katter:  
Insamlingsstiftelsen Kattjouren, bankgiro 390-7466, Swish 1231825603, märk med ”Gåva”. 

Kopian på nästa sida är till för att du ska kunna anteckna kattens uppgifter samt ha en kopia på de åtagande som 
du samtyckt att följa som du åtagit dig att följa när du på något sätt bekräftat vårdnadsåtagandet.

Till sist
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har funderingar eller frågor som rör din kattfamiljemedlem 
eller adoptionen. Kontakta i första hand din förmedlare och i andra hand info@kattjouren.nu.

Vi önskar dig och din nya familjemedlem all lycka i framtiden!

Tänk på att det kan behövas mycket tid och tålamod innan allt fungerar som det ska.

Tack för att du har det tålamodet och för att du valt

att ge en kattindivid ett liv och en familj.
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Vårdnadsåtagande ”Omtanken” – KATT
Undertecknad har av Nätverket Kattjouren mottagit följande katt

*Kattjourens namn på katten/Eventuellt nytt namn: *Född (ååååmmdd): *Kattflicka 
*Kattpojke

*Vaccinerad (ååmmdd):

*ID-märkning (tatuering/chip samt nummer): *Kastrerad (ååmmdd): *Färg och kännetecken:

*Försäkrad (försäkringsbolag samt försäkringsnummer): *Datum för adoption/Katten mottogs (ååmmdd):

*Bakgrund:
Hemlös/Upphittad Omplacering

*Kattjourens förmedlare: *Telefonnummer - Kattjourens förmedlare:

* VACCINERING ska normalt göras mot kattpest och kattsnuva, först grundvaccinering sedan omvaccinering m. lämpligt intervall, dock högst vartannat år:

GRUNDVACCINERAS /          ÅTERVACCINERAS OMGÅENDE inom en (1) månad från mottagandedatum

GRUNDVACCINERAS /          ÅTERVACCINERAS OMKRING (månad/år) ________________/20____

 

* KASTRERING ska ske:

OMGÅENDE, inom en (1) månad från mottagandedatum:

OMKRING (månad/år) ________________/20____

Min adoptivkatt är redan kastrerad och jag kommer sända in uppgifter som styrker detta.

* ID-MÄRKNING ska ske:

MED CHIP /               MED TATUERING OMGÅENDE, inom en (1) månad från mottagandedatum

MED CHIP /               MED TATUERING OMKRING (månad/år) ________________/20____

Min adoptivkatt är redan ID-märkt och jag kommer sända in uppgifter som styrker detta

*Adoptantens namn: *Personnummer (ååmmdd-xxxx):

*Adress: *Postadress:

*E-postadress: *Telefonnummer:

*Jag intygar härmed att jag är över 18 år, att jag är behörig att ingå detta avtal och att jag varken har eller har haft djurförbud. Jag är medveten om att skyldigheterna enligt vårdnadsåtagan-
det, särskilt p. 3, p. 6 och p. 11, begränsar mina möjligheter att förfoga över katten jag adopterar och jag accepterar samtliga krav samt förbinder mig att följa vårdnadsåtagandet ”Omtanken” 
i dess helhet. Ort, datum samt underskrift – adoptant:

*Jag är fullt införstådd med att adoption via Kattjourens förmedling innebär att jag som motprestation för förmedlingstjänsten accepterar en rådighetsinskränkning när det gäller mitt 
förfogande ifråga om min kattfamiljemedlem och att jag inte har rätt att överlåta eller upplåta henne/honom utan tillstånd. Jag är medveten om att rådighetsinskränkningen medför ett 
absolut förbud mot att jag avlivar min kattfamiljemedlem utan Kattjourens tillstånd i alla andra fall än när djurskyddslagens bestämmelse om omedelbar avlivning är uppenbart tillämplig. 
Jag är medveten om att Kattjouren har rätt att omplacera katten under vissa förutsättningar, se punkt 11 ovan. Med full insikt om vad det innebär samtycker jag till inskränkningen i mitt 
självbestämmande ifråga om katten jag adopterar.

Ja Nej Signatur

Ja Nej

*Jag godkänner att försäkringsbolaget Agria Djurförsäkringar kontaktar mig ifråga om tecknande av kattförsäkring.

Signatur

Ort Datum Underskrift






