
 
 

 Handleiding 
Formulieren 

 

 
 

Inleiding 
 
Mundikat biedt een aantal digitale formulieren aan voor haar leden. Hieronder volgt een korte 
handleiding over het gebruik van de formulieren. 
 
U kunt de formulieren aanklikken op de website. U krijgt dan de keuze tussen openen en opslaan. Als 
u op openen klikt, kunt u het formulier in uw webbrowser invullen, uitprinten en of opslaan. Als u gelijk 
voor de optie opslaan kiest kunt u het formulier opslaan in Word en daar ten alle tijden invullen. 
 
Voor mensen die het formulier liever met de hand invullen bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om het 
formulier gewoon uit te printen hiervoor kunt u beide van de hierboven genoemde keuzes maken. 
 
De stamboomaanvraag en het dekbewijs 
 
Een nestje krijgen is een bijzondere gebeurtenis. Daarnaast is het altijd een drukke tijd, want er komt 
veel bij kijken. Om het aanvragen van stambomen voor de kittens zo gemakkelijk mogelijk te laten 
verlopen heeft Mundikat tegenwoordig een digitaal dekbewijs en een digitaal formulier voor de 
stamboom aanvraag. 
 
U gebruikt ze als volgt. Voor u naar de kater gaat print u twee maal het dekbewijs uit. Het formulier is 
zo gemaakt dat u het eerst op uw computer kan opslaan en dan in Word kan invullen. U mag het 
natuurlijk ook nog steeds met de hand doen. 
 
Neem de twee volledig ingevulde dekbewijzen mee naar de dekkater eigenaar. Beide formulieren 
dienen door u en de dekkater eigenaar te worden ondertekend. Een exemplaar is voor uzelf en de 
ander voor de dekkater eigenaar. Bewaart u het getekende dekbewijs vervolgens goed. Deze dient 
later samen met de stamboomaanvraag te worden verzonden. In geval van een herdekking dient u 
twee nieuwe formulieren uit te printen. 
 
Vervolgens wacht u de geboorte van de kittens af. Vanaf de dag van de geboorte heeft u 70 dagen de 
tijd om de stamboomaanvraag (met het dekbewijs) in te sturen. Mocht u niet binnen 70 dagen in staat 
zijn om de stamboomaanvraag volledig in te vullen, omdat bijvoorbeeld de kleuren of de vachtlengtes 
nog niet te determineren zijn dan dient u de desbetreffende stamboek adjunct voor het verlopen van 
de termijn hiervan op de hoogte te stellen. 
 
Zoals op de stamboomaanvraag is vermeld dient u zelf te zorgen voor een tijdige betaling, er wordt 
geen acceptgiro of betalingsherinnering verstuurd. 
 
Let op: De stamboek adjunct neemt alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren (dus de 
aanvraag én het dekbewijs) in behandeling die voorzien zijn van alle in het formulier vernoemde 
bijlagen.  
 
De Transfer aanvraag 
 
Als u een kat verkoopt aan een buitenlandse fokker, wordt er soms om een transfer gevraagd. Via dit 
formulier kunt u een transferaanvraag indienen bij de desbetreffende stamboekadjunct 
 
De Tweeballigheidsverklaring 
 
Dit is een optioneel formulier wat u kunt gebruiken, als u uw kater laat controleren op de 
aanwezigheid van twee testikels. De controle is verplicht, maar het gebruik van dit formulier niet. 
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