Adoptie overeenkomst
Ondergetekenden:
Naam:
Adres :
Postcode:

Woonplaats;

Telefoon;

E-mail:

Legitimatienummer:

ID-kaart \paspoort\rijbewijs\

verder te noemen adoptant

en

Stichting Greyhound Friends Nederland

KvK: 30260249

Adres secretariaat: Middelweg 47

Telefoon: 0345 – 581305

Postcode: 4196 JG

Plaats: Tricht

verder te noemen GFNL

verklaren dat onderstaande is overeengekomen:

Artikel 1
1.1

Adoptieovereenkomst en omschrijving van de hond

Adoptant adopteert van GFNL de als volgt omschreven hond.

Naam:

Geboortedatum: geschat\

Ras:

Kleur:

GFNL registratienummer:

Ingeënt op:

Teef/Reu

Gecastreerd: Ja

Chipnummer:

Spaans paspoortnummer:

Bijzonderheden:
verder te noemen de hond

1
Paraaf GFNL

Paraaf adoptant

1.2

GFNL maakt € 275= aan kosten per hond. Als tegemoetkoming in deze kosten doneert adoptant
minimaal een bedrag van € 275= voor de adoptie van de hond. Dit bedrag wordt voor de
overdracht van de hond door adoptant aan GFNL per bank overgemaakt op rekening NL80
ABNA 052 51 74 192 t.n.v. Greyhound Friends Nederland te Tricht.

1.3

Adoptant kan geen aanspraak maken op documentatie over de hond, behalve op de
documenten die GFNL bij deze overeenkomst aan adoptant geeft.

Artikel 2

Aansprakelijkheid

2.1

GFNL blijft eigenaar van de hond. Adoptant wordt (wettelijk) bezitter en houder van de hond.
Daarmee wordt adoptant voor iedereen wettelijk aansprakelijk voor de hond.

2.2

GFNL is niet aansprakelijk voor enige schade die door of vanwege de hond is veroorzaakt na de
datum van adoptie. Voor deze schade is adoptant verantwoordelijk.

2.3

GFNL is niet verantwoordelijk voor de aangifte van de hond bij de wettelijk bevoegde instanties.
GFNL is ook niet verantwoordelijk voor het betalen van de wettelijk verplichte hondenbelasting.
Adoptant is hiervoor verantwoordelijk.

2.4

GFNL is na de datum van adoptie niet aansprakelijk voor lichamelijke of psychische gebreken
van de hond. GFNL is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken die de hond voor en na de
adoptie heeft. Ook voor de gevolgen van deze gebreken is GFNL niet aansprakelijk.

Artikel 3

Verzorging van de hond

3.1

Adoptant is verplicht de hond goed te behandelen. Adoptant zal de hond niet in een hok of
kennel houden, maar in huis op een zachte, warme ondergrond. Adoptant geeft de hond goede
voeding, water en voldoende uitloopmogelijkheden en beweging. Adoptant mag de hond niet
verwaarlozen of mishandelen.

3.2

Adoptant is verplicht de hond door een erkend dierenarts, (jaarlijks) te laten vaccineren. Dit
moet adoptant in het dierenpaspoort van de hond laten registreren.
Als de hond bij de adoptie nog niet alle benodigde inentingen heeft gehad, moet de adoptant
ervoor zorgen dat de hond deze zo spoedig mogelijk krijgt.

3.3

Als de hond nog niet is gecastreerd of gesteriliseerd, zal de adoptant de hond op de leeftijd van
zes maanden door een erkend dierenarts laten castreren of steriliseren. Als tegemoetkoming in
de kosten voor castratie van een reutje krijgt adoptant van GFNL een bedrag van € 50,= en voor
sterilisatie van een teefje een bedrag van € 90,=. Deze tegemoetkoming wordt uitbetaald nadat
GFNL de gespecificeerde nota van de dierenarts heeft ontvangen.

3.4

Adoptant moet de hond door een erkend dierenarts laten behandelen als de hond ziek is of
afwijkingen krijgt.
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3.5

Adoptant zal niet met de hond fokken en zal de hond niet laten deelnemen aan hondenrennen,
coursing of aan de jacht.

3.6

Adoptant zal zonder schriftelijke toestemming van GFNL, de hond niet aan een ander verkopen,
afstaan of voor verkoop aanbieden.

3.7

Adoptant mag de hond niet zonder medische indicatie laten inslapen / ter euthanasie
aanbieden.

Artikel 4

Wijzigingen in de omstandigheden van de adoptant of de hond

4.1

Adoptant treedt in overleg met GFNL als adoptant niet meer goed voor de hond kan zorgen.
Adoptant en GFNL kunnen dan afspreken dat GFNL zich dan inspant om een alternatief
adoptieadres te vinden.

4.2

Adoptant is verplicht GFNL te informeren als de hond ernstig ziek is of een ongeluk heeft gehad.
Als de hond overlijdt moet adoptant dit schriftelijk / per e-mail melden aan GFNL. Als de
dierenarts een overlijdensverklaring heeft opgesteld, zal de adoptant een kopie hiervan aan
GFNL opsturen.

4.3

Als adoptant verhuist zal adoptant GFNL een adreswijziging sturen.

Artikel 5

Ontbinding adoptieovereenkomst

5.1

GFNL mag na de adoptie toezicht houden op de naleving van deze overeenkomst. Als GFNL
hiervoor de plaats waar de hond wordt gehouden moet betreden, zal adoptant GFNL hiervoor
toestemming verlenen.

5.2

GFNL heeft het recht deze adoptieovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling of zonder
tussenkomst van een rechter, te ontbinden als adoptant in strijd handelt met artikel 3 van deze
adoptieovereenkomst.

5.3

Als adoptant in strijd handelt met artikel 3.6 is adoptant een boete van € 500,= aan GFNL
verschuldigd.
Als adoptant in strijd handelt met artikel 3.7 is adoptant een boete van € 750,= aan GFNL
verschuldigd.
Deze boetes kunnen zonder nadere ingebrekestelling of zonder tussenkomst van een rechter
door GFNL worden geïnd.

5.4

Na ontbinding van de adoptieovereenkomst mag GFNL de hond terugnemen. GFNL is dan niet
verplicht de donatie, genoemd onder artikel 1, aan adoptant terug te geven.

Artikel 6
6.1

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is op deze adoptieovereenkomst van toepassing.
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Paraaf GFNL

Paraaf adoptant

6.2

De persoonsgegevens van adoptant en van de geadopteerde hond worden door GFNL beheerd
en bewaard in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie. Hiertoe
machtigt adoptant GFNL, waarvoor deze overeenkomst als bewijs geldt.

Ondertekend in tweevoud en
voor akkoord met de inhoud van deze adoptieovereenkomst:

GFNL:

Adoptant:

Naam: ……………………
Datum:…..

Naam: ……………………
Datum: ………………..

Handtekening:

Handtekening:
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