Plaatsingsafspraken
Hieronder de afspraken gemaakt bij het plaatsen van de rat in kwestie. Deze voorwaarden
staan openbaar op de website van de rattery en zijn voor het reserveren te lezen.
Goede huisvesting, dus een ruime kooi (minimaal 80x50x60cm voor 2 ratten) met
voldoende inrichting, niet-stoffige bodembedekking en kwalitatief rattenvoer.
Medische zorg wanneer nodig. Alle huisdieren kunnen wel eens ziek worden en ook
tamme ratten hebben recht op medische zorg indien nodig.
Gezelschap van een soortgenoot. Ratten zijn sociale dieren en hebben daarom
gezelschap nodig van een soortgenoot en in het geval van een ritten is een
leeftijdsgenootje noodzakelijk voor een goede ontwikkeling. Er zijn enkele
uitzonderingen, maar hier gaan vele pogingen aan vooraf. Men mag er nooit van uit
gaan dat veel aandacht van het baasje het gezelschap van een soortgenoot kan
vervangen.
Er wordt niet gefokt met als huisdier geplaatste rittens. Ten eerste zijn niet alle
rittens uit een nest ideaal om mee te fokken en ten tweede komt er heel wat meer kijken
bij een nestje dan een man en een vrouw bij elkaar zetten. Het vertrouwen van de fokker
van je rat schaden door achter diens rug om een nestje te fokken is géén fatsoenlijke
manier van fokken. Als je serieuze fokplannen hebt of een keer een nestje wilt opvoeden
mag je best contact opnemen met mij, dan kunnen we samen kijken naar de
mogelijkheden. :)
Hou me up-to-date. Om de lijn te kunnen verbeteren is het noodzakelijk dat ik zoveel
mogelijk weet over de ratten in mijn lijn. Ik hoop en verwacht dan ook dat de nieuwe
baasjes mij op de hoogte blijven houden van het wel en wee van de rittens. Met name
gezondheids- en gedragsproblemen zijn belangrijk om bij te houden alsook de
uiteindelijke overlijdensdatum en -oorzaak. Uiteraard vind ik het ook gewoon leuk om te
weten hoe mijn ‘kinderen’ het doen en ben ik ook beschikbaar voor hulp en advies. :D Ik
zal zo een keer per half jaar een korte vragenlijst opsturen.
Verkoop/geef de ratten niet zonder mijn weten door. Mocht het voorkomen dat je niet
meer voor je ratten kunt of wilt zorgen verwacht ik dat je met mij contact opneemt om dit
probleem op te lossen. Ratten gefokt door mij zijn áltijd weer terug welkom hier en ik wil
absoluut niet dat ze zonder mijn weten doorverkocht worden. Het blijven natuurlijk mijn
‘kindjes’ en daarbij is het belangrijk dat ik weet hoe het met ze gaat zodat ik een beter
beeld heb van de gezondheid en het karakter van de lijn.
Als laatste zou ik graag willen benadrukken dat ik niet bijt en gewoon aanspreekbaar ben.
Als het even kan heb/hou ik contact met reserveerders/nieuwe baasjes. Heb je een vraag,
klacht of opmerking, laat dit dan alsjeblieft weten. :)
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