PLAATSINGSOVEREENKOMST

Stichting Dierenhulp Orfa gevestigd te Vlijmen, KvK nr. 273277810000 , hierbij
vertegenwoordigd door haar medewerkster Raluca Schutte, tel.nr.
06-29736191, e-mailadres info@dierenhulporfa.nl, hierna te noemen de
stichting
en
------------------------------wonende …......................................te..................................,
tel.nr. …...................., e-mailadres.............................hierna te noemen adoptant
verklaren hierbij dat
…............... , gesteriliseerd teefje, mix, kleur …........ met chipnummer
............................... hierna te noemen de hond
door de stichting overgedragen wordt aan de adoptant met inachtneming van
onderstaande beperkende voorwaarden en bepalingen.
Ter gedeeltelijke dekking van de gemaakte kosten betaalt de adoptant de som
van € 250,00 Euro, in woorden: tweehonderdenvijfentwintig euro, middels een
overboeking op rekeningnummer NL81 RABO 0145774368 t.n.v. Stichting
Dierenhulp Orfa.
Voorwaarden en bepalingen
Art. 1 Verzorging
a)
De adoptant zal de hond goed behandelen, wat onder meer inhoudt dat de
hond binnenshuis wordt gehuisvest. Het houden van de hond in kelders,
schuren, stallen en overige bijgebouwen of aan een ketting is niet toegestaan.
b)
De hond krijgt een goede verzorging met genoeg voer, water,
uitloopruimte en wandelingen. De hond wordt nimmer mishandeld of
anderszins geweld aangedaan. Het is verboden om (mechanische) hulpmiddelen
zoals een anti-blafband, een teletakt of een prikband te gebruiken.
c)
De adoptant zal de hond niet gebruiken voor financieel gewin (te denken
valt aan fokken, de jacht, races of dierproeven). Ook als het fokken niet uit
financieel gewin zou plaatsvinden, dan is dit uitdrukkelijk tegen deze
voorwaarden in.
Art. 2 Medisch
a) De hond dient bij ziekte behandeld te worden door een dierenarts.
b) Indien een pup door zijn jonge leeftijd nog niet gecastreerd/gesteriliseerd is,
dan verplicht de eigenaar zich om de pup alsnog te castreren/steriliseren als de
pup daarvoor oud genoeg is.

c) Een hond mag alleen geëuthanaseerd worden, indien er sprake is van lijden
zonder vooruitzicht op verbetering van de klachten.
d) In geval van een besluit tot euthanasie dient dit vooraf besproken te worden
met de stichting. De enige uitzondering hierop is een dusdanig urgente situatie,
dat deze bepaling redelijkerwijs niet nageleefd kan worden. In dit geval volstaat
een verklaring/nota/factuur van de dierenarts waaruit de reden voor de
euthanasie blijkt. Euthanasie mag uitsluitend door een dierenarts worden
uitgevoerd.
3. Registratie en informatie
a) De adoptant verplicht zich tot het registreren van de chip van de hond op
zijn/haar naam bij de Nederlandse data bank voor gezelschapsdieren (NDG). Dat
kan via de website van NDG t.w. www.ndg.nl.
b) De adoptant wordt verzocht om vermissing van de hond binnen 2 uur aan de
stichting te melden zodat de stichting in gelegenheid wordt gesteld om mee te
helpen bij het terugvinden van de hond.
c) De adoptant wordt verzocht bij verhuizing binnen twee weken de nieuwe
adresgegevens door te geven aan de stichting.
d) De adoptant wordt verzocht om in geval van overlijden van de hond de
stichting daarvan op de hoogte te stellen.
4. Overigen
a) In het belang van de hond blijft deze gedurende het eerste jaar eigendom van
de stichting na welke periode het eigendom definitief wordt overgedragen aan
de adoptant. Gedurende dit eerste jaar is er dus sprake van een proefperiode .
Voor pups tot een leeftijd van zes maanden geldt een periode van anderhalf jaar.
De adoptant ontslaat de stichting gedurende deze periode van alle
aansprakelijkheid (waaronder hondenbelasting, chipregistratie en
dierenartskosten) en verklaart zich verantwoordelijk voor de hond en voor alle
schade die deze eventueel zou kunnen veroorzaken.
b) De stichting verplicht zich om, in overleg met de adoptant, zowel voor als na
plaatsing huisbezoek te doen. Dit om zich ervan te verzekeren dat de hond
gehouden wordt overeenkomstig de voorwaarden in deze overeenkomst. De
adoptant verklaart zich bereid om hier aan mee te werken.
c) De adoptant verklaart volledig te begrijpen en in te stemmen dat de stichting
het recht heeft om de hond terug te nemen indien de stichting constateert dat de
hond mishandeld of verwaarloosd wordt.
d) De adoptant verklaart de hond voor zichzelf te adopteren. De hond zal niet
buiten het zicht van de stichting herplaatst worden, in het asiel terecht komen of
onder welke titel dan ook aan een derde overgedragen worden. Daarom wordt
de adoptant verplicht om de hond weer over te dragen aan de stichting indien de
adoptant voor welke reden dan ook geen zorg meer kan dragen voor de hond. De
bij de overdracht betaalde vergoeding wordt niet gerestitueerd.
e) De stichting streeft naar een goede, harmonieuze verbintenis tussen adoptant

en hond. Daarom moedigt de stichting de adoptant aan om contact op te nemen
bij vragen en issues.
f) De stichting verklaart zich te allen tijde bereid om, ook na de definitieve
overdracht van eigendom, de adoptant alle noodzakelijke ondersteuning te
bieden die in haar vermogen ligt.
g) De stichting realiseert zich dat het kan voorkomen dat een match niet ideaal
blijkt te zijn zonder dat adoptant en/of hond er schuld aan heeft. In dit geval zal
de stichting de hond terug verwelkomen. De adoptant zal de hond niet zelf
herplaatsen, aan een asiel of aan andere derden overdragen.
Adoptant begrijpt en stemt in dat door ondertekening van deze overeenkomst
adoptant en stichting een wettelijke verbintenis aangaan met als doel het belang
van de hond en een harmonieuze relatie tussen adoptant en hond te bevorderen.
Namens de Stichting,

Adoptant(en)
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