
 

 

 
 

Adoptieovereenkomst Animal Care & Rescue : Felis et Canis 
 
 

U adopteert een hond, u “koopt” geen hond. 

Onze doelstelling is het redden van het leven van de hond welke u adopteert, zonder winstbejag. 
 

Animal care & Rescue : Felis et Canis (feitelijke vereniging bestaande uit vrijwilligers), gevestigd te 
Elfnovemberstraat 3, 2627 Schelle, sluit met de adoptant, hieronder genoemd, een adoptiecontract met 

betrekking tot het navolgende dier. 
Voor de adoptie gelden de op de volgende pagina’s genoemde voorwaarden. Op dit contract is zowel het 

Nederlandse, Belgische als Europees recht van toepassing 

 
 
Gegevens adoptant : 

 
Dhr/Mevr : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Postcode : ………………………………………   Woonplaats : …………………………………………………………………………………………………. 

 
Telefoon : ………/……………………………..   Mobiel : ………………./………………………………………………………………………………………. 

 

Email adres : ………………………………………………………………………..@....................................................................... 
 

Paspoort / ID Kaart nr. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adoptant wenst per e-mail op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van  
Animal Care & Rescue : Felis et Canis : Ja / Nee 

 
Partijen zijn het eens over de adoptie van onderstaande hond : 

 
Naam : ……………………………………………   Nieuwe naam : ……………………………………………………………………………………………… 

 
Ref. nr : ……………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

 
Geslacht : Reu / Teefje                     Ras : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Leeftijd : …………………………………………   Kleur : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
Bijzonderheden :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
 

Vaccinaties : Volgens het internationaal vaccinatie programma inclusief rabiës, exclusief leptospirose (ziekte 
van Weil), inclusief ontworming. 

 
Documenten : Internationaal paspoort 

 
Chip : Ja / Nee   Chipnummers : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

De adoptie zal pas definitief zijn, nadat Animal Care & Rescue : Felis et Canis de overeenkomst volledig 
ingevuld en ondertekend ontvangen heeft en nadat de bijdrage van 300,00 euro (tenzij anders 

overeengekomen) gedoneerd werd, hetzij contant, hetzij per overschrijving op onze bankrekening :  
BE58 0635 5822 9779 

 
Dit contract, in tweevoud opgemaakt, is gelezen en begrepen. Alle voorwaarden van dit contract 

worden hierbij geaccepteerd. 

 
 
Plaats : …………………………………………………….. Datum : ……………………………………………………………………………. 
Handtekening Adoptant (en)                     Naam vrijwilliger Animal Care & Rescue : Felis et Canis  

                                                              + Handtekening 
 



 

 

 
Algemene voorwaarden: 

1. De nieuwe eigenaar verplicht zichzelf om aan alle voorwaarden te voldoen die nodig zijn voor de bescherming 

van de dieren en geeft de hond de best mogelijke behandeling zoals elke dierenliefhebber zou doen. 

2. Bij koud weer moet de hond toegang hebben tot een verwarmde kamer. Hij mag niet aan een ketting gelegd 

worden en de hond mag niet in een kennel gehouden worden. 

3. De hond moet de mogelijkheid hebben of gegeven worden om voldoende lichaamsbeweging te krijgen in 

overeenstemming met zijn / haar ras en grootte. 

4. De hond mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden (dus om mee te fokken of andere zakelijke 

bezigheden) 

5. De hond is normaal gesproken gecastreerd / gesteriliseerd door Animal Care & Rescue : Felis et Canis. Indien 

deze ingreep om vigerende redenen niet door Animal Care & Rescue : Felis et Canis kon worden uitgevoerd, 

is de adoptant verplicht deze ingreep uit te laten voeren op het moment dat de hond hiervoor de juiste 

leeftijd heeft bereikt, ten laatste na anderhalf jaar. De kosten worden door de adoptant gedragen. De 

adoptant stelt Animal Care & Rescue : Felis et Canis hiervan op de hoogte. Bij honden vanaf 10 jaar kan 

hierop een uitzondering worden gemaakt. 

6. De hond moet periodiek gevaccineerd worden. Vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid) is hierbij een 

verplichting. 

7. Indien er sprake is van grote en/of riskante ingrepen bij de hond, raden wij aan Animal Care & Rescue : Felis 

et Canis hierover vooraf te informeren. De kosten voor een hier bedoelde ingreep blijven voor rekening van 

de adoptant, hetzij vooraf anders is overeengekomen.  

8. Binnen een maand na overdracht moet de hond door een dierenarts gekeurd worden en zo nodig behandeld 

worden. 

9. Animal Care & Rescue : Felis et Canis is niet verantwoordelijk voor letsel of ziekten van de hond na de 

overdracht. 

10. Ontsnapte of mishandelde honden moeten altijd bij de politie of bij een andere geschikte instantie worden 

gemeld. 

11. De adoptant gaat ermee akkoord het dier de aanpassingstijd (6 à 8 weken) te geven en indien nodig de hulp 

van de vereniging en/of gedragstherapeut in te roepen. 

12. Verkoop of het doorgeven van een hond aan derden is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van 

Animal Care & Rescue : Felis et Canis. Indien de adoptant toch afstand doet van de hond, al dan niet tegen 

betaling, zal Animal Care & Rescue : Felis et Canis de hond onverwijld terugvorderen, waarbij aan de 

adoptant alle daarmee gepaard gaande kosten in rekening zullen worden gebracht. De hond mag nooit 

overgedragen worden aan een instelling welke dierproeven uitvoert. 

13. Indien een hond door omstandigheden onverhoopt niet langer bij de adoptant kan of mag verblijven, zullen 

Animal Care & Rescue : Felis et Canis en adoptant streven naar een goede herplaatsing. Animal Care & 

Rescue : Felis et Canis heeft het recht minimum 14  dagen naar een oplossing te streven. Indien geen 

redelijke oplossing door Animal Care & Rescue : Felis et Canis kan worden gevonden zal de hond terug 

worden gebracht naar de oorspronkelijke verblijfplaats. Dit om te voorkomen dat buitenlandse honden in een 

asiel belanden en ter bescherming van het leven van de hond. Alle kosten van het overbrengen komen voor 

rekening van de adoptant. 

14. Bij herplaatsing vindt geen restitutie van het adoptiebedrag plaats. 

15. De hond blijft ten allen tijde onder de hoede van Animal Care & Rescue : Felis et Canis ter bescherming van 

het dier. 

16. Indien de hond door ziekte of ouderdom ingeslapen dient te worden, mag dit alleen door een erkende 

dierenarts gedaan worden en moet Animal Care & Rescue : Felis et Canis daarvan op de hoogte gebracht 

worden. 

17. Animal Care & Rescue : Felis et Canis legt altijd een huisbezoek af voordat de adoptie een feit is, tevens 

heeft zij het recht om een huisbezoek te doen na de overdacht van de hond. Dit mag gedaan worden om ons 

ervan te overtuigen dat de hond in orde is en gehouden wordt volgens de voorwaarden in dit contract. 

18. Indien men zich niet houdt aan één of meer voorwaarden van dit contract heeft Animal Care & Rescue : Felis 

et Canis het recht om de hond terug te vorderen op kosten van de nieuwe eigenaar. 

19. De adoptant steunt het werk van Animal Care & Rescue : Felis et Canis. Het helpen en redden van andere 

honden door het betalen van het adoptiebedrag van € 300,- zoals gesteld op pagina 1 van deze 

overeenkomst. 

20. Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract veranderen en veranderingen moeten schriftelijk 

door Animal Care & Rescue : Felis et Canis worden afgegeven indien het nodig is om de woorden van een 

paragraaf van dit contract te veranderen. Geen enkele verandering in één of meer paragrafen heeft gevolgen 

voor andere paragrafen van dit contract. 

 
Dit contract, in tweevoud opgemaakt, is gelezen en begrepen. Alle voorwaarden van dit contract worden hierbij 

geaccepteerd. 

 
 
Plaats : …………………………………………………….. Datum : ……………………………………………………………………………. 

Handtekening Adoptant (en)                     Naam + handtekening vrijwilliger Animal Care & Rescue : Felis et Canis  


