Adoptieprocedure van Stichting All Dogs Count
Lees deze informatie alstublieft volledig door!
U bent op onze website terecht gekomen omdat u op zoek bent naar een nieuw maatje.
Bij ons vindt u allerlei soorten honden die op zoek zijn naar een baasje.
Van jong tot oud en van groot tot klein wachten geduldig af tot die éne baas ze opmerkt.
Vrijwel al onze honden hebben al een leven geleefd voordat ze bij ons kwamen.
De meeste honden die wij bemiddelen komen uit dodingsstations uit Roemenië of zijn van de straat
gered. We helpen ook een shelter in Spanje. Maar er zijn ook honden uit Nederland die we hulp
bieden. Zoals een hond geen grenzen kent, kennen wij die ook niet. “All Dogs Count" nietwaar?
Bij de adoptie van een hond is het voor ons van het grootste belang dat de hond een goed en
definitief thuis zal vinden. Wanneer u interesse heeft in een hond, vragen wij u de online vragenlijst
in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst is vrijblijvend. Dit is zodat wij ons een beeld kunnen
vormen of de hond past in uw gezinssituatie. Deze vragenlijst is te vinden in de tekst onder het
kopje Info&Contracten op onze website.
Het woord VRAGENLIJST staat GROEN gedrukt, als u hier op klikt kunt u online de
vragenlijst invullen en direct verzenden naar onze adoptie-coördinator.
Er bestaat de mogelijkheid dat wij u telefonisch nog enkele vragen willen stellen.
Uiteraard kunt u ook zelf met ons contact opnemen, mocht u nog vragen hebben.
In elk geval geldt: Wij plaatsen geen honden bij mensen die fulltime werken waardoor de hond de
gehele dag alleen is. Ook bij mensen die fulltime werken en de hond 's middags tussendoor
wordt uitgelaten wordt de adoptieaanvraag afgewezen.
Als het een gezin betreft waarbij 1 persoon fulltime werkt en de rest niet fulltime werkt, is dat
natuurlijk geen probleem.
Na de opbouwende fase kunnen onze honden zeker alleen zijn, maar onze visie is dat een
hond niet structureel veel alleen moet zijn.
Als onze adoptie-coördinator de vragenlijst heeft beoordeeld, wordt de vragenlijst doorgestuurd
naar één van onze vrijwilligers die contact opneemt voor een huisbezoek.
Wij werken met een huisbezoek voor definitieve plaatsing van een hond; wij willen graag weten
waar onze honden terecht komen maar geven bij een huisbezoek ook informatie over de stichting
én het adopteren van een (buitenlandse) hond. Een huisbezoek is gewoon een persoonlijk gesprek
wat zorgt voor duidelijkheid en helderheid omtrent de adoptie van een hond.
Onze vrijwilligers doen dit vaak naast hun baan en in hun eigen tijd.
We snappen dat u niet kunt wachten om een adoptie rond te maken maar houd er rekening mee dat
het soms enkele dagen kan duren voordat een vrijwilliger contact opneemt. Wij proberen altijd zo
spoedig mogelijk contact op te laten nemen.
Normaal gesproken hanteren wij de volgorde van eerst een huisbezoek en dan de hond ontmoeten.
Dat is vaak ook het handigst in verband met de afstand tussen u en de plaats waar de hond
verblijft. Uiteraard is het ook mogelijk de hond eerst te ontmoeten. Tijdens een huisbezoek wordt de
adoptiehond niet meegenomen.
Na het huisbezoek zal de vrijwilliger een verslag schrijven over het huisbezoek.
Aan de hand van dit verslag keuren wij de adoptie goed en nemen wij weer contact met u op.U
krijgt dan de gegevens van de opvang om zélf een afspraak te maken wanneer u langs gaat. Bij wederzijdse- klik mag de hond dan direct met u mee naar huis.
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Zorg dat u een riem, halsband én tuig en een handdoek bij u heeft als u de hond op gaat halen.
Sommige honden zijn niet gewend aan (lange afstanden) in de auto en kunnen wat
misselijk worden. Rijd altijd direct naar huis en stop onderweg niet om de hond te laten plassen.
Tijdens de rit naar huis zijn de honden vaak gespannen en is ontsnappingsgevaar het grootst.
Het gastgezin kan u ook veel vertellen over de hond, en over bijvoorbeeld de maat van de
halsband en/of tuig en welk voer de hond eet.
Honden worden op “gereserveerd” gezet op de website, als de afspraak voor het huisbezoek wordt
ingepland. Wij reserveren geen honden als u er nog niet over uit bent of u echt deze hond wilt
adopteren, of bijvoorbeeld eerst nog op vakantie gaat voordat het huisbezoek plaatst vindt. Dit doen
wij om de adoptiekans voor onze honden zo groot mogelijk te houden. Daarnaast stellen wij het op
prijs als u zorgt dat u goed bereikbaar bent via telefoon of email om de adoptieprocedure
voorspoedig te laten verlopen.
De adoptiekosten bedragen € 250,00. Dit bedrag kan overgemaakt worden naar
rekeningnummer : NL44INGB0006625395 t.n.v. Stichting All Dogs Count o.v.v. de naam van de
hond. Van de adoptiekosten wordt 25 euro besteedt aan een sterilisatie van een hond in
Roemenië.
Alle honden zijn gesteriliseerd, gechipt, ontwormd, gevaccineerd, hebben een paspoort en zijn
getest op Anaplasma, Ehrlichia, Borrelia en Dirofilaria middels de zgn. 4DX bloedtest.
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