Cat’s Ancestral Tracking Service (CATS)
Beschikbaar gesteld door The Cat Fanciers’ Association, Inc. (CFA)
Aanvraagformulier voor het registreren van een kat via CATS– Let op: Dit is géén CFA Registration formulier.
(Let op: Vet gedrukte item moeten ingevuld worden.)
Naam v/d Kat:
35 posities maximaal

Geboortedatum: __________________________________

Geslacht: _____________________________

Ras (Als dit bekend is): ______________________________________________________________________________
Omschrijving (Kleur/Patroon, Vachtlengte):
Naam v/d Eigenaar:

33 posities maximaal

en Adres: _____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Naam v/d Fokker:
en adres: _____________________________________________________

__________________________
Cattery Nummer of Naam

(Bij bekendheid, kompleet maken)
Naam Vader: _____________________________________________________________________________________

Beschrijving (Ras, Kleur/Verdeling, Lengte vacht): ________________________________________________________
Registratie Nummer: ______________________________________________________________________________
Naam Moeder: ___________________________________________________________________________________

Beschrijving (Ras, Kleur/Verdeling, Lengte vacht): ________________________________________________________
Registratien Nummer: ______________________________________________________________________________

Let op: Kosten voor ieder te registeren kat is $10 (dollar).
U kunt de kosten halen van mijn credit card nummer: _____________________________ Geldig tot: ________
Belangrijk! Een KLEUREN FOTO is verplicht; hij wordt na registratie NIET teruggestuurd.
Sluit alstublief alle andere documentatie (stambomen, brieven van fokker, etc),die u denkt dat belangrijk zijn bij de evaluatie van uw
kat, bij. Het liefts kopieen, want deze worden in dossiers opgeborgen en niet teruggestuurd.
!/Hierbij verklaar ik dat bovenstaande informatie zo correct mogelijk en naar mijn beste weten en waarheid is ingevuld.
I/Hierbij verklaar ik naar mijn beste weten, dat bovenstaande kat zo goed mogelijk is geidentificeerd in het ras zoals vermeld.

Naam v/d aanvrager, type of print:

33 posities maximaal

Datum v/d aanvraag: _______________________________
Handtekening(en): ____________________________________________________________________
Cat’s Ancestral Tracking Service (CATS) is aangesteld als registratie service voor katten die op dit moment nog niet voldoen aan de CFA’s regels voor
registratie. Het doel is op een stamboomhistorie op de boudwen voor deze geregistreerde katten. Het is niet gegarandeerd dat katten en/of hun
nakomelingen die geregistreerd zijn in CATS een CFA registratie krijgen. Iedere te registreren kat moet een apart geregistreerd worden.
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