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Cat’s Ancestral Tracking Service (CATS) 
gesteld door The Cat Fanciers’ Association, Inc. (CFA)
oor het registreren van een kat via CATS– Let op: Dit is géén CFA Registration formulier. 
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eld als registratie service voor  katten die op dit moment nog niet voldoen aan de CFA’s regels voor 
p de boudwen voor deze geregistreerde katten.  Het is niet gegarandeerd dat katten en/of hun 
A registratie krijgen. Iedere te registreren kat moet een apart geregistreerd worden.  
0 East Main Street * Alliance, OH 44601 * 330-680-4070 * http://www.cfa.org 


