Adoptieovereenkomst
AROS Foundation, hierbij vertegenwoordigd door:
Naam

Telefoonnummer

E-mailadres
En adoptant;
Naam:

wonende te

Telefoonnummer:
E-mailadres:
in bezit van rijbewijs/paspoort: (nummer)
verklaren hierbij dat (naam hond)

Geslacht

Geboortedag

Mix/rastype/kleur

Chipnummer

Paspoortnummer

Geneutraliseerd:

.

, hierna te noemen hond, wordt overgedragen aan de adoptant.

Ter dekking van de algemene kosten betaalt de adoptant de som van €
op rekeningnummer NL70 INGB 0007 9673 10 t.n.v. AROS Foundation
Zij komen verder het volgende overeen:
1)

Verzorging
a)

2)

De adoptant zal bovengenoemde hond goed behandelen, wat inhoudt dat de hond leeft als
gezinshond/gezelschapshond in huis. De hond wordt dagelijks meerdere malen uitgelaten en krijgt voldoende
lichamelijke en geestelijke stimulatie. De hond krijgt een goede verzorging op medisch gebied alsmede op het
gebied van voer en vachtverzorging.

Medisch
a)

Als de hond direct uit het buitenland geplaatst wordt, is het aan te raden om het dier binnen een maand na
overdracht te laten zien door een dierenarts voor een algemene beoordeling (op eigen kosten), waarvan de
organisatie graag op de hoogte wordt gesteld.

b) De organisatie verplicht zich de adoptant uitgebreid en eerlijk te informeren over de gezondheidstoestand en het
karakter van de hond, zover bekend is ten tijde van de overdracht. De adoptant is op de hoogte van de mogelijke
mediterrane hondenziekten en eventuele testuitslagen.
De adoptant realiseert zich echter dat een hond een levend wezen is en dat er geen garanties zijn voor de
toekomst m.b.t. de gezondheid en het karakter van de hond.
c)

De hond dient bij ziekte behandeld te worden door een dierenarts. In geval van een besluit tot euthanasie wordt
de adoptant verzocht om dit van tevoren te bespreken met de organisatie. Euthanasie mag uitsluitend door een
dierenarts worden uitgevoerd.

d) Indien de hond nog niet gesteriliseerd of gecastreerd is, dan is de adoptant verplicht dit binnen een half jaar te
doen en daarvan bewijs te overleggen aan de organisatie.

Adoptieovereenkomst
3) Registratie en informatie
a)

De adoptant registreert binnen 24 uur na overdracht van de hond de chip op zijn/haar naam. Dit is een nieuwe
registratie. Op www.chipnummer.nl is een overzicht te vinden van de geschikte databanken in Nederland. Ook
kan de dierenarts helpen bij het registreren van de chip.

b) De adoptant wordt verzocht om vermissing van het dier binnen 24 uur aan de organisatie te melden.
c)

De adoptant wordt verzocht bij verhuizing binnen twee weken de nieuwe adresgegevens door te geven aan de
organisatie. Dit geldt ook voor een wijziging van het e-mailadres.

d) De adoptant wordt verzocht om in geval van overlijden van de hond de organisatie daarvan op de hoogte te
stellen.

4) Overigen
a)

In het belang van de hond blijft deze gedurende het eerste jaar eigendom van de organisatie, waarna het
eigendom automatisch en definitief wordt overgedragen aan de adoptant.

b) De adoptant ontslaat de organisatie van alle aansprakelijkheid (waaronder hondenbelasting, chipregistratie en
dierenartskosten) en verklaart zich verantwoordelijk voor de hond en voor alle schade die deze eventueel zou
kunnen veroorzaken.
c)

De adoptant is bereid om mee te werken aan een eventueel huisbezoek door de organisatie.

d) De organisatie wil niet dat de hond buiten het zicht wordt herplaatst of in het asiel terecht komt. Daarom wordt de
adoptant dringend verzocht de organisatie in te lichten indien de adoptant geen zorg meer kan dragen voor de
hond. De adoptant realiseert zich dat er niet altijd direct een opvangplek voor de hond kan zijn, maar dat de
organisatie haar uiterste best doet om een oplossing te zoeken om de hond te herplaatsen. Eventuele tussentijdse
opvangkosten zijn voor de adoptant. De bij de overdracht betaalde vergoeding wordt niet gerestitueerd.

JA / NEE

De adoptant geeft toestemming voor het gebruik van foto’s met
afbeeldingen van hem/haar met de hond voor publicitair gebruik(bijvoorbeeld facebook)9

JA / NEE

De adoptant wil donateur zijn van de organisatie (voor X bedrag per maand):
□ €1,□ €5,□ €10,□ Anders namelijk

*Wij kunnen geen automatische incasso uitvoeren, daarvoor vragen wij u zelf een automatische overschrijving in te
stellen bij uw bank
Ik verklaar deze overeenkomst gelezen te hebben en ga akkoord met de inhoud ervan.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te
Namens de organisatie:

op
Adoptant:

