
 

 

 

ADOPTIE OVEREENKOMST  
 
Tussen de Stichting StrayDogs Rescue Nederland, hierna te noemen “de Stichting” en 
 
Dhr./mevr.  …………………………............................................................................................ 
Straat  ………………………………………………....................................................................... 
Plaats  ………………………………………………… Postcode ………….………………………….. 
Legitimatie:  ……………………………………………….. Nummer  ……….……………………………… 
E-mailadres ………………………………………………… Telefoonnr. …………………………… 
 
Hierna te noemen “de adoptant” 
 
Stichting en adoptant zijn overeengekomen dat de hierna beschreven hond wordt geadopteerd 
volgens de hieronder beschreven voorwaarden. 
 
Gegevens hond: 
Naam  …………………...................…………… Geb.datum …………………....................... 
Herkomst  ………………………………………………… Paspoortnr. ………………………………………. 
Chipnr.  ………………………………………………… Teef/ reu 
Uiterlijk  ……………………………………….………. Gesteriliseerd/gecastreerd 
 
Gegevens dierenarts: 
 
Naam  …………………………………………. 
Straat  …………………………………………. 
Plaats  …………………………………………..  Postcode ……………………………. 
E-mailadres ……………………………………………  Telefoonnr…………………………. 
 
 
 
VOORWAARDEN  
 

• De adoptant ontslaat de stichting van alle verantwoordelijkheid en verklaart zich vanaf heden 
volledig aansprakelijk voor voornoemde hond en alle kosten en schade die deze met zich 
meebrengt. 
 



 

 

• De adoptant verbindt zich er toe voornoemde hond goed te behandelen. De hond wordt goed 
gevoed en gehuisvest, heeft voldoende bewegingsvrijheid en wordt niet mishandeld. In geval van 
ziekte zorgt de adoptant voor een passende diergeneeskundige behandeling.   
 

• De adoptant gaat te allen tijde akkoord met een bezoek van een medewerker van de Stichting. 
Bij wantoestanden van welke aard ook heeft de Stichting het recht, zonder enige 
opzeggingstermijn, een einde te stellen aan de adoptie en onmiddellijke teruggave van de hond 
te verlangen. Dit zonder enige kosten voor de Stichting. De adoptiekosten worden niet 
gerestitueerd.  
 

• Indien de hond bij overdracht niet is gesteriliseerd/gecastreerd, dan zal de adoptant hiervoor 
zorgdragen op zijn/haar kosten zodra de hond oud genoeg is. Bij de adoptie wordt hiervoor een 
borg betaald.  
 

• De aansprakelijkheid van de Stichting voor eventuele ziekten/gebreken waarvan het bestaan 
blijkt na het sluiten van deze overeenkomst, doch welke ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst al bestaan moeten hebben, is beperkt tot terugname van het dier en (binnen 6 
maanden) restitutie van de adoptiebijdrage. Eventuele kosten welke de adoptant in verband met 
de gebreken heeft gemaakt, blijven voor rekening van de adoptant, tenzij na overleg met de 
stichting anders is overeengekomen. 
 

• De adoptant geeft elke wijziging van adres, telefoonnummer en/of e-mailadres door aan de 
Stichting. Het mailadres van de Stichting is info@straydogsrescue.nl 
 

• De adoptant zal bij gedragsproblemen direct contact opnemen met de Stichting, zodat de 
gedragstherapeut van de Stichting in een vroeg stadium telefonisch en/of schriftelijk advies kan 
geven. Indien nodig schakelt de adoptant op eigen kosten een erkende gedragstherapeut in voor 
begeleiding aan huis.   
 

• Indien de adoptant besluit om afstand te doen van de hond, dan wordt direct contact 
opgenomen met de Stichting, zodat in gezamenlijk overleg een traject tot herplaatsing kan 
worden afgesproken. Uitgangspunt is dat de hond opnieuw wordt bemiddeld door de Stichting 
en dat de hond tot de herplaatsing verblijft bij de adoptant. Indien dit niet mogelijk is, wordt 
door de Stichting gezocht naar een opvangplek in een gastgezin. Indien dit ook niet mogelijk is, 
dat wordt de hond in een pension geplaatst op kosten van de adoptant. De adoptiebijdrage 
wordt niet gerestitueerd.  
 

• De adoptant zal het dier niet laten inslapen wegens door haar bevinden van ongewenst gedrag, 
zonder voorafgaand overleg en schriftelijke toestemming van de Stichting. Ook als de adoptant 
het dier wil laten inslapen wegens ziekte, dient zij/hij van tevoren contact op te nemen met de 
Stichting. Indien de hond overlijdt ten gevolge van een ongeluk, dan dient de adoptant de 
Stichting hierover schriftelijk te informeren, vergezeld van een kopie van de overlijdensakte die is 
opgemaakt door de dierenarts.  
 

• De adoptant zal de hond nooit zonder schriftelijke toestemming van de Stichting overdragen aan 
derden, tenzij voor een kortstondige periode, zoals bijv. een vakantie. 
 

• In geval van vermissing van de hond zal de adoptant de Stichting hiervan direct op de hoogte 
stellen. 

 
Adoptie en registratie 
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• De adoptant schaft op eigen kosten een veiligheidstuigje van de Stichting aan, tenzij de adoptant 
zelf beschikt over een passend veiligheidstuig.   
 

• Indien een hond wordt geadopteerd vanuit een gastgezin, registreert de Stichting de chip van de 
hond op naam van de adoptant bij een hiervoor bedoeld portaal.  

 

• Indien een hond rechtstreeks uit Roemenië wordt geadopteerd, verplicht de adoptant zich hierbij 
om binnen 14 dagen na aankomst de import van de hond door een dierenarts te laten 
registreren in een hiervoor bedoeld portaal. Deze importmelding wordt gedaan op het Uniek 
Bedrijfsnummer (UBN) van de Stichting en de adoptant wordt hiervoor gemachtigd door de 
Stichting. Tegelijkertijd wordt de chip van de hond op naam van de adoptant geregistreerd. De 
kosten hiervan zijn voor rekening van de adoptant minus 15 euro.    
 

• De adoptiebijdrage bedraagt € … en wordt vóór de daadwerkelijke adoptie overgemaakt op 
rekeningnummer IBAN NL66 RABO 0108 573974  t.n.v. Stichting Straydogs Rescue Nederland 
o.v.v. adoptie + naam hond.  
 

• Er is wel/ geen borg ad. €100,00 euro betaald voor de later uit te voeren sterilisatie/castratie. 
Deze wordt door de Stichting terugbetaald na ontvangst van een bewijs van sterilisatie/castratie. 
 

• Er is wel/ geen borg ad. €50,- euro betaald voor de importmelding en registratie. Deze wordt 
door de Stichting terugbetaald plus €15,- euro voor de kosten van de importmelding na bewijs 
van registratie en ontvangst van adoptieovereenkomst.  
 

• Indien de hond na een positieve adoptieprocedure langer dan een week gereserveerd wordt, 
geldt een reserveringsbijdrage van €150,00 euro. Deze wordt later verrekend met de 
adoptiebijdrage. Indien de adoptie wordt afgezegd, wordt deze reserveringsbijdrage niet 
gerestitueerd.  
 
 

Opgemaakt in duplo te: ……………………………………… Datum: ………..………………………… 
 
Handtekening namens de Stichting:    Handtekening adoptant: 
 
 
……………………………………………………….   ………………………………………………………….. 
 
 
Naam: …………………………………………..   Naam: …………………………………………….. 
 
 
Graag ondertekend exemplaar van deze adoptieovereenkomst per post terugsturen naar: 
 
Straydogs Rescue Nederland 
Afwateringskanaal 12 
9939 TB Tjuchem 
 


