Adoptie Overeenkomst Hond
Gegevens Adoptant
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
(mobiel) telefoon
Email
BSN
Gegevens hond
Naam
Geslacht
Ras
Geboortedatum
Chipnummer
Nummer paspoort
Land van herkomst
1. De adoptant ontslaat de herplaatsing van alle verantwoordelijkheid en verklaart zich vanaf heden als nieuwe
en enige verzorger van het bovengenoemde dier. Wel blijft de hond altijd in bruikleen van Zalikas.
2. De adoptant is volledig aansprakelijk voor voornoemde hond en alle kosten die de verzorging met zich
meebrengt. Inclusief de medische kosten, zoals de jaarlijkse inentingen etc.
3. De adoptant verbindt zich ertoe voornoemde hond goed te behandelen, het dier dient voldoende gevoed te
worden en altijd over zuiver drinkwater te beschikken. Beschermd te zijn tegen weersinvloeden, parasieten,
mishandeling en verwaarlozing. De hond dient de benodigde medische verzorging te krijgen en de adoptant
dient zorg te dragen voor de jaarlijkse inentingen.
4. Indien een plaatsing om de 1 of andere reden niet lukt, komt de hond weer onder toezicht van de
herplaatsing, namelijk Zalikas. De hond moet na overleg terug gebracht worden naar de opvang, echter het
adoptiebedrag word niet terug gegeven.
5. Indien het dier op moment van adoptie nog niet gecastreerd of gesteriliseerd is, dient de adoptant alles in het
werk te stellen om te voorkomen dat het dier zich voortplant.
6. I.v.m. de wettelijke verplichting tot registratie in een databank, zal de adoptant de identificatie chip van de
hond over laten schrijven op zijn/haar naam. Dit moet binnen 14 dagen geregeld zijn. Bewijs van
overschrijving naar info@zalikas.nl of via de mail melden bij welke databank de hond is ingeschreven.
7. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde
rechtbank.
8. De adoptant verklaart bekend te zijn met de voorwaarden en regels voor adoptie, zoals deze vermeld staan
op de website.
9. De onkostenvergoeding van € 275 is contant of per bank voldaan. Dit bedrag is een onkostenvergoeding voor
de kosten die gemaakt zijn. Het is geen koopprijs. Het bedrag komt volledig ten goede aan de organisatie in
het land van herkomst van de hond. Bankrekeningnummer: NL 62 INGB 0005 4310 98 TNV Zalikas ovv Naam
hond.
Datum: ……………………………
Zalika’s Opvanghonden

De adoptant

……………………………….

………………………………………

Danielle Kalshoven
Noorder Markweg 9
7036 AL Loerbeek
info@zalikas.nl

06-52677175

