Villkor för adoption
 Kontrakt skrivs efter att man godkänts som kattägare.
 Vid adoption förbinder sig den nye ägaren att vaccinera katten
enligt SVAs rekommendationer, och även att kastrera samt
försäkra katten i de fall detta inte är gjort.
 Adoptanten godkänner också att uppföljning och hembesök accepteras.
 Man får ej lämna/sälja katten vidare eller avliva utan att kontakta Katthjälpen.
 Katten skall vistas inomhus i stadsbebyggt område. Detta för att Katthjälpen vill höja
kattens status samt eftersträvar goda ägare.
 Vi följer upp varje adoption så att vi ser att katten fått det bra. Läs mer om hur en
adoption går till nedan.

Så här går det till
Om du vill adoptera en katt fyller du i en adoptionsansökan och så förmedlar vi kontakt med
jourhemmet/katthemmet och ordnar så att du får komma på besök.
Frågorna i formuläret är till för att bestämma om du verkar vara det rätta hemmet för katten.
När du blivit godkänd som adoptant sätter du in pengarna i förväg på vårt Pg 123 04 07-7
eller via swish-nummer 1231568229.
Köpeavtal skrivs när katten hämtas och detta avtal gäller även som kvitto. Avtalet är
juridiskt bindande, det vill säga man följer paragraferna i kontraktet, till exempel att man
skall hålla katten försäkrad.
Man brukar sedan få vänta cirka en vecka innan man får ta hem katten, vi anpassar perioden
efter kattens bästa och hur det passar dig.
Under denna period ska du passa på att fundera på om det verkligen är den katten som du
vill tillbringa 15-20 år tillsammans med. Om du ångrar dig är det bara att ringa och säga det
under vänteperioden, en adoptionsansökan är ej bindande.
Medan du väntar köper du även kattlåda, kattmat och annat som katten behöver när den
kommer till sitt nya hem. Planera också bostaden lite, ta ned ömtåliga prydnader i fönstren
till att börja med så att katten inte river ner dem. Det gäller framför allt busiga kattungar,
men även större katter kan vara klumpiga under upptäcktsfärden i det nya hemmet.
Snickra gärna upp någon hylla för katten att klättra på om du bor litet, en liten lägenhet blir
större för katten om man bygger på höjden.
Tänk även på att vissa blommor är giftiga för katter.
Du kommer även att få en liten broschyr med dig hem om hur du gör ditt hem säkert för en
liten katt.
Fråga oss om råd, vi har stor erfarenhet och många tips att ge!

