hjælp! – Min kat er væk!
Hvis din indekat er væk, så kontakt os på telefon 7027 0447 omgående.
Har din kat adgang til at færdes udenfor, og kommer den pludselig
ikke hjem som sædvanlig, så vent nogle timer, dog højst et døgn.
På hjemmesiden www.katteregister.dk kan du få gode råd til, hvad
du skal gøre og printe efterlysningsplakaten ”Min kat er væk” ud.

Vi er flyttet!
Hvis nogen finder din kat, er det afgørende, at registeret kan
finde dig. Husk derfor at melde adresseforandring eller nyt telefonnummer. Mange har mistet muligheden for at få deres registrerede
kat tilbage, fordi de ikke har meldt flytning. På hjemmesiden
www.katteregister.dk kan du udprinte en flyttemeddelelse, som du
sender til Det Danske Katteregister i underskrevet stand. Du kan
også sende en mail på info@katteregister.dk med oplysningerne.

Du har sikret
Din kat i
www.katteregister.Dk
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ny katteejer
Det sker, at en kat skifter ejerfamilie. Det skal meddeles til
Det Danske Katteregister. Hvis ikke det bliver gjort, står du stadig
som ejer. Måske har du glemt, hvad de nye ejere hedder eller, hvor
de bor. Måske er du selv flyttet! Så meld ejerskifte omgående!
Ellers er katten uden sikkerhedsnet. Du gør det ved at udprinte en
ejerskiftemeddelelse fra www.katteregister.dk og sende den til
Det Danske Katteregister i underskrevet stand. Du kan også sende
en mail på info@katteregister.dk med oplysningerne.
Den samme formular anvendes, når katten er død, forhåbentlig
efter et langt og trygt liv.
Det Danske Katteregister er en selvstændig organisation dannet af
en række dyreværnsforeninger, Den Danske Dyrlægeforening og
Felis Danica. Flere oplysninger på www.katteregister.dk
Det Danske Katteregister
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Telefon 7027 0447
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tryghed hele kattens liv
Du har ladet din kat øretatovere eller mærke med mikrochip og
fået den registreret i Det Danske Katteregister! Du er ikke længere
alene med problemerne, hvis din kat pludselig forsvinder. Vi
hjælper dig. Samtidig giver mærkningen dig mulighed for at få din
kat sygeforsikret!
Gem denne folder i Kattens Mappe sammen med din kopi af de
oplysninger dyrlægen sender til Det Danske Katteregister.
Dyrlægen sørger for, at Det Danske Katteregister inden for en
uge har din kats registreringspapirer, og du får tilsendt det officielle
registreringskort fra registeret. Derefter
kan du tjekke, om din kat er
registreret på hjemmesiden
www.katteregister.dk.
Du kan vælge at få dine
kontaktoplysninger lagt
ud på Internettet på
registerets hjemmeside.
Så kan alle finde frem til
dig ved at slå kattens
øremærke eller
chipmærke op på
www.katteregister.dk.
Hvis ikke du ønsker
navn og adresse
offentliggjort, foregår
al kontakt med
finderen af katten
gennem registeret.
Du skulle også sikre din kat
i www.katteregister.dk

Meld flytning
og ejerskifte til
Det Danske Katteregister.

Fortæl registeret, hvis du er
i udlandet i længere tid
Så snart kattens data er i registeret, kan den blive fundet hvor som
helst i Danmark og i de europæiske lande, hvor Europetnet, som
Det Danske Katteregister er medlem af, dækker, og du vil blive
kontaktet. Se vores hjemmeside. Det Danske Katteregister vil få
det at vide, hvis nogen finder din bortkomne kat. Derfor er det
vigtigt, at Det Danske Katteregister altid er opdateret med det
mobil/fastnetnummer, du kan træffes på.
Meld altid om længerevarende udlandsophold og flytning,
eller hvis din kat ejerskiftes.
Du holder dig i kontakt med registeret på www.katteregister.dk
eller på telefon 7027 0447
Hav altid kattens øre- eller chipmærke og registerets telefonnummer ved hånden!

