Stichting All Dogs Count
Adoptiecontract
Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit adoptiecontract en van de bijbehorende adoptie-voorwaarden, te zijn
overeengekomen met Stichting All Dogs Count te adopteren:
Naam hond:

leeftijd:

geslacht:

gesteriliseerd / gecastreerd:

chipnummer:

vachtkeur:

-----------------------------------------------------------------------

Naam adoptant:

telefoonnummer:

adres:

postcode:

woonplaats:

e-mailadres:

legitimatie:

...........
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Voorwaarden adopteren
1. De adoptant neemt de verplichting op zich - op eigen kosten - de hond een liefdevolle en duurzame verzorging te geven
volgens de daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven. Dit omvat voldoende bewegingsvrijheid, goede voeding,
medische verzorging en juiste huisvesting. De hond zal niet in een buitenverblijf onder gebracht worden en altijd binnenshuis
overnachten.
2. De adoptant is zich bewust van alle verantwoordelijkheden voor het bezitten van een hond en zal de hond nimmer toestaan
mensen en dieren lastig te vallen en/of schade aan te richten. Stichting All Dogs Count, hierna te noemen ‘de stichting’ , kan
niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige door de hond toegebrachte - directe of indirecte - schade in welke vorm dan
ook.
3. De adoptant zal er voor zorgen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt, inclusief de jaarlijkse vaccinaties volgens
de daarvoor in Nederland geldende vaccinatievoorschriften en dit laten registreren in het paspoort. De stichting is niet
aansprakelijk voor medische kosten die gemaakt worden na overdracht van de hond aan adoptant.
4. Het is adoptant niet toegestaan met de hond te fokken, deel te nemen aan races en/of jacht of de hond te gebruiken voor
zakelijke doeleinden. De adoptant zal de hond nooit mogen verkopen of de zorg mogen overdragen aan derden zonder
toestemming van de stichting. Zorg overdragen aan derden is slechts tijdelijk toegestaan bij vakantie of ziekte van de adoptant.
5. De stichting is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van de gemeentelijke hondenbelasting en
het doen van aangifte hiervan.
6. De adoptant is verplicht de hond zo snel mogelijk na overdracht op zijn/haar naam te laten registreren bij de Nederlandse
Databank voor Gezelschapsdieren (NDG). Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de dierenarts of kan gedaan worden via de
NDG website: www.databankgezelschapsdieren.nl. De kosten van registratie zijn voor rekening van de adoptant.
7. Indien de hond bij overdracht niet is gesteriliseerd/gecastreerd, is de adoptant verplicht, zodra dit medisch verantwoord is,
de hond te laten steriliseren/castreren. De kosten hiervoor zijn voor rekening van adoptant. Adoptant dient een bewijs van de
dierenarts te overleggen aan de stichting.
8. De stichting verklaart kosten die binnen één jaar voortvloeien uit ernstige aandoeningen die bij adoptie niet bekend waren
maar die wel aanwezig moeten zijn geweest, te vergoeden tot een maximum van € 100, mits vóór behandeling vooraf overleg
is geweest met het bestuur van de stichting. Indien de adoptant hier niet mee akkoord gaat, verplicht de stichting zich tot
terugname van de hond met restitutie van het adoptiebedrag.
9. Het is verboden om een hond af te staan of te verkopen aan derden zonder toestemming van de stichting. Wanneer, om
welke reden dan ook, de adoptant afstand wil doen van de hond, zal de stichting de hond binnen een redelijke termijn
terugnemen zonder restitutie van het adoptiegeld, uitzonderingen daargelaten en ter beoordeling door de stichting. De
adoptant blijft de zorg voor de hond houden totdat de stichting een geschikte opvang heeft gevonden. De adoptant mag de
hond gedurende deze tijd niet uit huis plaatsen.
10. Bij herplaatsing doet de adoptant afstand van de hond en zal dit door een zogenaamde Afstandsverklaring worden
vastgelegd. Door ondertekening van deze Afstandsverklaring eindigt de adoptieovereenkomst. Voor herplaatsing wordt aan
adoptant € 50,00 in rekening gebracht.
11. Bij herplaatsing zal de adoptant de hond overdragen op een door de stichting te bepalen datum en locatie. Wanneer de
hond niet wordt overgedragen zoals overeengekomen, dan is de adoptant een boete verschuldigd van € 50 voor elke dag dat
de afspraak van overdracht niet wordt nagekomen.
12. Alle informatie over de honden is door de stichting met de grootst mogelijk zorg verzameld. Aan deze informatie kan op
geen enkele manier rechten worden ontleend en de stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of
onvolledige informatie.
13. Mocht afgezien worden van adoptie van een hond terwijl de stichting al kosten heeft gemaakt voor bijvoorbeeld het
transport, dan kan de stichting deze kosten of een gedeelte daarvan op de adoptant verhalen.
14. Wanneer de hond wordt vermist, dan zal de adoptant de dierenbescherming, politie en de stichting hiervan op de hoogte
stellen. Adoptant zal alle mogelijke stappen ondernemen om de hond terug te vinden.
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15. De adoptant is altijd bereid een vrijwilliger van de stichting toe te staan de hond te bezoeken. Wanneer de vrijwilliger van de
stichting constateert dat de hond niet de juiste verzorging krijgt en/of de adoptant zich niet houdt aan deze voorwaarden
behorend bij het adoptiecontract, dan is vrijwilliger bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de hond onmiddellijk op te eisen
en de adoptieovereenkomst te ontbinden.
16. Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van ondraaglijk lijden dat niet meer verholpen kan worden. De
noodzaak van de euthanasie moet dan vastgesteld worden door een erkend dierenarts en ook dient de euthanasie door
diezelfde dierenarts uitgevoerd te worden. Indien de hond om een andere reden geëuthanaseerd moet worden, is men
verplicht eerst toestemming te vragen aan de stichting. De adoptant verplicht zichzelf om na het overlijden van een hond dit
schriftelijk door te geven, dit vergezeld door een kopie van de overlijdensverklaring ondertekend door de behandelende
dierenarts.
17. In geval van verhuizing is de adoptant verplicht de adreswijziging aan de stichting door te geven.

------------------------------------------------------------------------

Adoptant heeft bovenstaande en bijbehorende adoptievoorwaarden gezien, begrepen en verklaart hiermee akkoord te gaan :
datum:

handtekening van de adoptant:

plaats:

-----------------------------------------------------------------------Adoptiebedrag à € 225,- (tweehonderd vijf en twintig euro) is voldaan.
Handtekening Stichting All Dogs Count:
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