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                                          OVEREENKOMST / Adoptiecontract   
 
Ondergetekende 

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

Adres:    …………………………………………………………….... 

Postcode en plaats:  ………………………………………………………………. 

Tel.nr.:    ………………………………………………………………. 

Geboortedatum:  ………………………………………………………………. 

Rijbewijs/Paspoort nr: ………………………………………………………………………… 

Hierna genoemd “ondergetekende” Email adres:………………………………………. 

Verklaart het volgende en verbindt zich uitdrukkelijk tot al het hieronder bepaalde: 

Ondergetekende, houder van de hond, heeft van de stichting Walk For Dogs 2017, hierna genoemd 
“de stichting” en gevestigd aan de van Limburg Stirumstraat 54 te 4102HB Culemborg (KvK ), een aan 
de stichting toebehorende hond ontvangen, te weten: 
 
Naam Hond:   ……………………………………………………………… 

Omschrijving/kleur:  ……………………………………………………………… 

Leeftijd:  (ca.) ……………………………………………………………… 
 
Geslacht:   ……………………………………………………………… 

Gesteriliseerd/gecastreerd: ……………………………………………………………… 

Chipnr.:  paspoort  ……………………………………………………………… 

Tegen reeds gedane betaling van €……..,-  aan de stichting, uitsluitend als tegemoetkoming in de 
kosten van vlucht- en vrachtvervoer van de hond, sterilisatie/castratie, chip, inenting, bloedtesten, 
voeding e.d. 
 
Bij herplaatsing blijft de adoptant ten allen tijde verantwoordelijk voor de hond en eventuele kosten tot 
er een nieuwe adoptant gevonden is. 

Deze overeenkomst betreft een overeenkomst sui generis, waarop enkel algemene burgerrechtelijke 
regels van toepassing zijn, voor zover deze niet in strijd zijn met de inhoud en strekking van de hierna 
genoemde artikels, en niet in strijd zijn met de inhoud en strekking van de statuten van de stichting 
Walk For Dogs 2017 of ten nadelen hiervan uitgelegd kunnen:  
 
Paraaf ondergetekende ………………. [ ]  Chip  [ ]  Paspoort   [ ]  Health boekje (controle uitgevoerd) 
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Artikel 1 ondergetekende, houder van het dier, zal aan de stichting onmiddellijk elke verandering van zijn woonadres of verblijfplaats, schriftelijk 
mededelen; 

 
Artikel 2 de stichting heeft in het kader van dierenwelzijn, te allen tijde het recht om de hond te bezoeken ten huize waar hij verblijft 

Ondergetekende zal, zonder uitstel, op verzoek van een afgevaardigde van de stichting het dier tonen; 
 
Artikel 3 Ondergetekende, houder van de hond, zal op eigen kosten, instaan voor de beste verzorging, voldoende gepaste  voeding en water, 

een geschikte en aangename slaapplaats binnenshuis (geen hok of kennel of andere voorziening), voldoende ruimte en beweging 
 voor de hond in kwestie. Daarnaast zal deze de hond een Iiefde vol thuis bieden, het dier steeds met zachtheid behandelen, en in alle 
 gevallen het belang van het dier steeds voor op stellen. De hond mag in geen geval gebruikt worden als kettinghond of jachthond, of 
voor races, fokken, gevechten, dierproeven of enig ander dieronvriendelijk of zakelijk doel; 

 
Artikel 4 Ondergetekende zal alle mogelijke maatregelen treffen om te verhinderen dat de hond ontsnapt, en in geval het dier toch mocht 
 ontsnappen, dit voorval binnen zes uur schriftelijk melden aan de stichting, de plaatselijke politie, en dierenasiel(s) waar honden 
 opgevangen worden; 
 
Artikel 5 Ondergetekende zal zolang deze de hond houdt, geheel op eigen kosten zorgen voor alle nodige medische verzorging en vaccinaties 

voor het dier en dit door de behandelende dierenarts laten registreren in het paspoort, en op verzoek van een afgevaardigde van de 
stichting, het paspoort en het medisch dossier van de hond, overleggen. Indien  ondergetekende om welke reden dan ook, de hond 
niet de nodige medische verzorging biedt, zal deze het dier direct vrijwillig en zonder enige (onkosten)vergoeding aan de stichting 
teruggeven, waarna het enkel de stichting is, die beoordeelt of het dier al dan niet aan ondergetekende zal worden teruggegeven; 

 
Artikel 6 Ondergetekende dient zolang hij de hond houdt, voor eigen rekening, zorgen voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting en 
 het doen van aangifte hiervan; 
 
Artikel 7 Ondergetekende is verplicht om vanaf het moment dat deze de hond houdt, de in het dier aangebrachte chip, op kosten en op naam 

 van ondergetekende, te laten registreren bij de Nederlandse databank voor gezelschapsspelen (NDG) 
(www.databankgezelschansdieren.nl) ofwel formulier verkrijgbaar bij een dierenarts. Aan deze registratie op naam van 
ondergetekende, kunnen door ondergetekende, ten aanzien van de stichting, of derden, of ten aanzien van het dier, geen rechten 
ontleend worden, daar deze registratie louter bedoeld is om identificatie van het dier en zijn verblijfplaats mogelijk te maken. 
Ondergetekende zal het chipnummer, zodra dit hem bekend is geworden, schriftelijk doorgeven aan de stichting;  

 
Artikel 8 De honden die toebehoren aan de stichting, zijn behoudens uitzonderingen (zie hieronder ''bijzondere bepalingen''),  ingeënt, gechipt, 

ontvlooid, ontwormd en hebben een reisdocument/paspoort. Elke hond werd getest op Dirofilaria, Anaplasma, Borrelia en Erichia; 
 
Artikel 9 De stichting streeft erna om honden reeds gesteriliseerd of gecastreerd naar Nederland te laten komen. Echter, in geval van een 

 negatieve (medische) indicatie of andere reden, waardoor een operatie of behandeling voor vertrek niet plaatsvond, verplicht  onder-
getekende zich om deze operatie of behandeling geheel op eigen kosten door een dierenarts te laten verrichten, zodra dit volgens de 
behandeling dierenarts medisch verantwoord is; Paraaf ondergetekende:  

 
Artikel 10 Ondergetekende is, vanaf het moment dat deze de hond houdt, geheel zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die het dier bij 
 personen of goederen veroorzaakt; in geen geval kan de stichting aansprakelijk gesteld worden;  
 
Artikel 11 Het is ondergetekende goed bekend dat het houderschap van de hond als gevolg heeft dat het niet toegestaan is de hond te verkopen 

of aan derden af te staan. Ondergetekende zal, indien deze het dier, om welke reden dan ook, niet meer kan of wil houden, dit 
onmiddellijk melden aan de stichting, waarna de stichting in overleg met ondergetekende, zal zorgdragen voor opvang en herplaatsing 
van de hond. Alle in deze overeenkomst genoemde artikelen blijven tot op het moment van feitelijke teruggave van de hond aan de 
stichting, onverkort van toepassing. Reeds door ondergetekende aan de stichting betaalde bedragen of directe of  indirecte voor het 
dier gemaakte kosten, worden, behoudens naar het oordeel van de stichting zijnde uitzonderingen, niet geretourneerd;  

 
Artikel 12 Euthanasie is alleen toegestaan, indien dit geheel en uitsluitend in het belang van het dier is en de behandelend dierenarts hiertoe 

 geconcludeerd heeft. Indien er conform de mening van de behandelend dierenarts, geen sprake is van een spoedgeval, maar tot 
euthanasie dient overgegaan te worden om ondraaglijk lijden of ander nadeel voor het dier  op (korte) termijn te voorkomen, dan doet 
ondergetekende een schriftelijke diagnose hierover, ondertekend door de behandelend dierenarts, zo snel mogelijk aan de stichting 

toekomen. De beslissing of tot euthanasie zal worden overgegaan, ligt geheel bij de stichting. Indien er conform de mening van de 
behandelend dierenarts wel sprake is van een spoedgeval dat tot euthanasie noodzaakt, dan dient de euthanasie door de 
 behandelend dierenarts plaats te vinden. Ondergetekende dient het overlijden van de hond schriftelijk en vergezeld van een kopie van 
de overlijdensverklaring en een ondertekende verklaring van de behandelend dierenarts waarin de reden voor euthanasie omschreven 
wordt, mede te delen aan de stichting;  

 
Artikel 13 Door overtreding van één der hiervoor genoemde artikelen, doet ondergetekende automatisch vrijwillig en volledig afstand van het 

houden van de hond en is de stichting gerechtigd om het dier direct op te eisen en terug te nemen, zonder enige formaliteit, 
vergoeding of gerechtelijke tussenkomst; 

 
Artikel 14 Mondelinge afspraken of wijzigingen, ongeldigheden in één of meerdere bovenstaande artikelen, laten het (overig) bepaalde in deze 

overeenkomst onverlet; 
 
Artikel 15 In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Arnhem bevoegd. 
 
 
 

Datum: ………………………………………………. 
 
Plaats: ………………………………………………. 
 
Ondergetekende: (Handtekening)  ……………………………………… 

Adoptiebedrag kunt u overmaken op rek. Nr NL55ABNA0818869399 t.a.v. WFD2017 

http://www.databankgezelschansdieren.nl/

