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ADOPTIE OVEREENKOMST 

 

Datum:   

De hieronder genoemde partijen: 

 

1. Stichting Fuertedogs (hierna genoemd: FUERTEDOGS) 

p/a  Drechtlaan 34 

2451 CM Leimuiden 

KVK: 24445414 / ROTTERDAM 

en 

2. Nieuwe eigenaar (hierna: ADOPTANT):  _____________________________________________  

BSN / Identificatienummer:  _____________________________________________  

Straatnaam en huisnummer:  _____________________________________________  

Postcode en woonplaats:  _____________________________________________  

Land: Nederland _____________________________________  

Telefoonnummer:  _____________________________________________  

GSM nummer:  _____________________________________________  

E-mailadres:  _____________________________________________  

 

komen over het ondergenoemde dier 

3. Soort dier: hond _________________________________________  

Naam dier:  _____________________________________________  

Fuertedogs ID:  _____________________________________________  

Chipnummer:  _____________________________________________  

Paspoortnummer: ES  ___________________________________________  

Ras:  _____________________________________________  

Geslacht:  _____________________________________________  

Geboortedatum: ____________________________________________ 

Geneutraliseerd:  _____________________________________________   

 

in aanmerking nemende: 

 

- dat FUERTEDOGS het doel heeft de hondenopvang van Elke Kaaskooper op Fuerteventura te ondersteunen 

waar binnengebrachte, achtergelaten of bij een dodingstation opgehaalde honden opgevangen en verzorgd 

worden tot ze elders kunnen worden geplaatst danwel geadopteerd.   

- dat FUERTEDOGS ten alle tijden het eigendomsrecht van de hond behoudt en de hond niet verkocht, dan wel 

weggeschonken mag worden. De hond is levenslang in bruikleen door ADOPTANT. Het door de nieuwe 

eigenaar betaalde bedrag is een bijdrage in de algemene en medische kosten van FUERTEDOGS en derhalve 

geen betaling van een koopsom voor het dier. 
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het volgende overeen: 

 

1) ADOPTANT verbindt zich ertoe het dier goed te verzorgen, te huisvesten en goed behandelen overeenkomstig 

de wet, regelende de bescherming en het welzijn van dieren; 

2) ADOPTANT draagt zorg voor de registratie van de geadopteerde hond via een dierenarts in het land van 

plaatsing.  

3)  

a. ADOPTANT zal elke adreswijziging z.s.m. aan FUERTEDOGS mededelen. 

b. ADOPTANT is ermee akkoord dat de inspecteurs van de organisatie, voorzien van een 

legitimatiebewijs, ten alle tijden in hun woning worden toegelaten, teneinde te kunnen vaststellen of 

het dier overeenkomstig de richtlijnen in het onderhavige contract wordt behandeld. 

c. Het dier mag niet aan de ketting gelegd worden, noch gebruikt worden als trekhond. Ook mag het dier 

niet afgericht worden in aanvalsdressuur. Gehoorzaamheidstraining is toegestaan. 

d. De van FUERTEDOGS geadopteerde hond mag niet worden verkocht, noch worden weggeschonken. 

Indien de betreffende hond geen voldoening geeft, moet de hond bij FUERTEDOGS worden 

terugbezorgd. 

e. Met de van FUERTEDOGS geadopteerde hond mag niet gefokt worden danwel op ander wijze 

commercieel geëxploiteerd worden. Indien er toch een zwangerschap voorkomt, blijven de puppies 

eigendom van FUERTEDOGS en dient deze onmiddellijk ingelicht te worden. 

f. ADOPTANT mag van de via FUERTEDOGS geadopteerde hond noch de staart, noch de oren afknippen 

en geen enkele verminking doen ondergaan. 

g. Indien de geadopteerde hond nog niet reeds gesteriliseerd / gecastreerd is, dan dient de betreffende 

hond alsnog binnen 3 maanden na de adoptie verplicht gesteriliseerd / gecastreerd te worden. Indien 

het nog een pup betreft bepaalt een bevoegde dierenarts het voor de betreffende pup geschikte 

moment.  ADOPTANT dient een bewijs van sterilisatie / castratie van de dierenarts te overleggen aan 

FUERTEDOGS. 

h. ADOPTANT dient de nodige maatregelen te treffen om de van FUERTEDOGS geadopteerde hond niet 

te verliezen, te laten ontsnappen of te laten ontvreemden. Indien de betreffende hond toch ontsnapt 

is, ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen, dient FUERTEDOGS als ook de bevoegde overheid 

gewaarschuwd te worden. 

i. ADOPTANT stelt FUERTEDOGS z.s.m op de hoogte indien de betreffende hond door wat voor oorzaak 

dan ook is te komen overlijden.  

j. FUERTEDOGS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zichtbare of verborgen gebreken van de 

geadopteerde hond. FUERTEDOGS kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien het dier ziek 

wordt of sterft, behoudens het in artikel 8 bepaalde. De door FUERTEDOGS afgegeven honden krijgen 

altijd een vaccinatiebewijs mee. Vanwege de incubatieperiode van besmettelijke ziekten kan 

FUERTEDOGS voor de eventuele gevolgen daarvan niet verantwoordelijk gesteld worden. Alle door 

FUERTEDOGS afgegeven honden hebben een microchip ingeplant gekregen, het betreffende chip-

nummer staat vermeld in bij de hond meegeleverde Europees paspoort voor gezelschapsdieren. 
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4) De geadopteerde hond blijft ten allen tijden eigendom van FUERTEDOGS en kan bij het niet nakomen van het 

onderhavige contract worden teruggevorderd. 

 

5) Het is ADOPTANT ten alle tijde verboden de van FUERTEDOGS geadopteerde hond zonder overleg met 

FUERTEDOGS te laten inslapen. Als de betreffende hond ernstig ziek zou zijn danwel agressief zou blijken te 

zijn of een persoon zou bijten en/of aanvallen, dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met 

FUERTEDOGS.  

 

6) ADOPTANT is vanaf het ogenblik van adoptie van de betreffende hond aansprakelijk voor alle eventuele schade 

berokkend aan of door de hond, ongeacht de oorzaak. 

 

7) Inbreuken op één der punten van het onderhavig contract geeft FUERTEDOGS het recht om de betreffende 

hond onmiddellijk terug te nemen en over te gaan tot een schadeloosstellingeis als hierna bepaald.  Bij 

contactbreuk zal FUERTEDOGS een schadeloosstelling kunnen eisen van € 250, onverminderd de kosten en 

lasten die uit hoofde van de contractbreuk door ADOPTANT zouden kunnen ontstaan. De adoptiesom die door 

ADOPTANT betaald is bij het opmaken van onderhavig contract kan in geen geval worden teruggevorderd. 

 

8) Indien het dier aantoonbaar, d.w.z. middels een schriftelijke verklaring van een dierenarts, binnen 1 maand na 

adoptie tengevolge van ziekte of een lichamelijk gebrek komt te overlijden, dan wel nadien, doch de ziekte zich 

binnen die maand heeft geopenbaard, wordt de ADOPTANT de keuze gelaten om een vervangende hond ter 

adoptie te nemen, danwel 50% van de adoptiebijdrage terug te ontvangen.  

 

aldus opgemaakt in tweevoud op: 

 

Datum:   

Plaats:   

Te betalen adoptiebedrag EUR 240 

Vrijwillige castratie / sterilisatiebijdrage: 

TOTAAL EUR:  Datum:   

Handtekening FUERTEDOGS 

 

 

 

 

Handtekening ADOPTANT 

Naam:  

 

Naam:  

 

VERGEET NIET om het CHIPNUMMER van uw nieuwe hond (door een dierenarts) te laten registreren in de 

landelijke databank  (www.ndg.nl)   zo voorkomt u problemen bij eventuele vermissing. 
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KOPIE PASPOORT + CHIP  FUERTEDOGS ADOPTIEHOND –  : 
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KOPIE  LEGITIMATIEBEWIJS van ADOPTANT  : 

 

 

 

  

 

 

 


