
1 Mijn huis is  …

als een stille 

bibliotheek heel gewoon

als een feestcafe

2
Ik tolereer het als een kat met mijn
enkels wil spelen of een ander soortgelijk spelletje

nee een beetje ja

3
Ik wil graag dat mijn kat naar gasten in mijn huis
toe komt

heel af en toe af en toe altijd

4 Wat vind je van een brutale kat die overal in klimt
heel leuk maar
niet voor mij

ligt aan de situatie prima

5
Mijn kat moet snel aan nieuwe situaties 
kunnen wennen

niet belangrijk een beetje ja

6
Ik wil dat mijn kat het leuk vindt om bij 
de kinderen in huis te zijn

niet belangrijk soms vaak
Er komen vrijwel geen 
kinderen in mijn huis

Dapperheid    

7 Mijn kat moet alleen thuis kunnen zijn
voor meer dan 9

uur per dag
4 tot 8 uur per dag

minder dan 4 uur
 per dag

8
Als ik thuis ben dan wil ik graag dat mijn kat
bij me is of op mijn schoot ligt

heel af en toe af en toe altijd

9
Mijn kat moet het leuk vinden om 
opgepakt te worden

heel af en toe af en toe vaak

Onafhankelijk / aanhankelijk    

10
Ik wil dat mijn kat overweg kan met..
(omcirkel wat van toepassing is)

Honden  Katten
Vogels   Overige

11 Mijn kat zal voornamelijk Binnen zijn
Binnen en Buiten

zijn
Buiten zijn

12 Ik heb al eerder een kat gehad Nee
Ja

Hoe lang geleden
……………

Ik heb al een kat (ten)

13 Ik vind het leuk als mijn kat praat (miauwt) Nee Ja Maakt niets uit

14 Ik vind het leuk als mijn kat speelt met speeltjes heel af en toe af en toe vaak

15 Ik vind het leuk als mijn kat actief is Liever niet te veel soms Ja, leuk!

16 Ik vind het heel belangrijk dat mijn kat            

In te vullen door de 

medewerker van het asiel

Aanbevolen Kleur match:   PAARS   ORANJE   GROEN

Aanbevolen kat-persoonlijkheid: …………………………………
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Telefoonnummer: e-mail:

………………………………………………………………………………………………..

(vul in wat je wilt op de puntjes)

Adoptievragenformulier Katten
Omcirkel wat het meeste van toepassing is
Naam: Datum:

Straat: Postcode / Plaats:

 


