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Adoptiecontract 
 
Ondergetekenden: 
 

 
en 
 

Naam:  

Naam:  
Adres:  
Tel:  Email:  
Legitimatienr.:  Paspoort  / rijbewijs /  ID kaart 
Verder te noemen: de adoptant 

 
Verklaren dat onderstaande is overeengekomen: 
 

• De adoptant wordt eigenaar van de als volgt omschreven hond: 
 

Naam:  Geboortedatum (geschat):  

Ras: n.v.t. Kleur:  
Reu / teef Gecastreerd: JA / NEE 
Chipnummer:  Paspoortnummer:  
Bijzonderheden:  

 
Onder de als volgt omschreven voorwaarden: 
 

• De bemiddelingskosten bedragen €450,-. Betaling geschiedt vooraf per bank 

NL27RBRB0706324641 t.n.v. Stichting Perro&Co of tegelijk met de overdracht van de hond. 

Dit contract geldt als het betalingsbewijs.  

• De adoptant krijgt bij overdracht van de hond ook het paspoort van de hond.  

Stichting Perro&Co KvK nr.: 69340277 
Adres: Aaltenseweg 3A 7021MX Zelhem 

Tel: 0648450937 Email: info@perroenco.nl 
Verder te noemen: de stichting 
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• De adoptant gebruikt in de beginperiode een goed passend veiligheidstuig (driepuntstuig). 

De adoptant kan een tuig van de stichting kopen voor €20 of dit lenen met €20 borg. Bij 

terugzending (ongeacht de staat van het tuig) ontvangt de adoptant de borg terug.  

• De adoptant is door de stichting geïnformeerd over mediterrane ziektes (leishmania, 

ehrlichia, filaria).  

• Bekende lichamelijke of psychische gebreken meldt de stichting bij de adoptant. De stichting 

is niet aansprakelijk voor verborgen lichamelijke of psychische gebreken van de hond. De 

adoptant is zich ervan bewust dat er niets bekend is over het verleden van de hond. 

• De adoptant is verplicht de hond goed te behandelen. De adoptant geeft de hond voldoende 

voeding, water, aandacht, beweging en, indien nodig, medische behandeling. De hond zal in 

huis gehouden worden als gezelschapshond en zal niet mishandeld of verwaarloosd worden. 

• De adoptant zal geen gebruikmaken van trainingsmethodes gebaseerd op dwang of pijn en 

geen slipketting, anti-blafband of schokband gebruiken.  

• De adoptant zal de hond jaarlijks laten vaccineren door een erkend dierenarts en de 

vaccinaties in het paspoort van de hond laten registreren. 

• Indien de hond nog niet gecastreerd/gesteriliseerd is, zal de adoptant dit laten doen zodra 

dit medisch verantwoord is en de stichting daarvan een dierenartsverklaring sturen.  

• De adoptant zal de hond niet gebruiken voor hondengevechten, fokkerij of anderszins 

commerciële doeleinden.  

• De adoptant zal de hond niet zonder toestemming van de stichting aan een ander afstaan, 

verkopen of aanbieden. Als de adoptant de hond wil afstaan, zal de stichting altijd als eerste 

de kans geboden worden om de hond kosteloos terug te nemen. 

• Als de adoptant de adoptievoorwaarden niet meer kan of wil nakomen, nemen zij contact op 

met de stichting. In goed overleg zal naar een passende oplossing gezocht worden. Indien 

nodig of gewenst zal de stichting in de gelegenheid worden gesteld de hond ergens anders 

onder te brengen.  

• De adoptant zal de hond niet zonder medische indicatie laten inslapen.  
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• De stichting mag, ter controle van de naleving van deze overeenkomst, op huisbezoek 

komen. De adoptant zal hier medewerking aan verlenen en de stichting toegang geven tot 

de plaats waar de hond verblijft.  

• Bij wanprestatie met betrekking tot de verzorging is de stichting te allen tijde bevoegd om 

zonder rechterlijke tussenkomst de hond terug te halen en de adoptieoverkomst eenzijdig te 

ontbinden.  

• Bij terugname van de hond door de stichting, vindt er geen restitutie plaats van de 

bemiddelingskosten en wordt ook geen afstandsgeld geëist.  

• In geval van een geschil tussen adoptant en stichting, waarbij onderling overleg geen 

oplossing biedt, zal het geschil voorgelegd worden aan de geschillencommissie 

gezelschapsdieren.  

• Bij overlijden van de hond zal de adoptant de stichting hiervan op de hoogte stellen.  

• De adoptant zal bij een verhuizing de adreswijziging aan de stichting doorgeven. Dit geldt 

ook voor wijziging van e-mailadres en telefoonnummer.  

• Bij vermissing van de hond, zal de adoptant de stichting hiervan op de hoogte brengen.  

• De adoptant zal de chip van de hond binnen drie dagen na adoptie op diens adres 

registreren bij een databank zoals Petbase of NDG en eventuele toekomstige 

adreswijzigingen doorgeven aan deze databank. 

 

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

 

Adoptant:      Stichting:   

 

 

 

…………………..      ……………………….. 

 
 
 
 
 


