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Beste adoptant, 

Voor u ligt de adoptieovereenkomst voor uw nieuwe viervoeter.  

Een adoptie is geen kleinigheid. Wij nemen onze taak serieus en willen de adoptie zo goed mogelijk 
vastleggen. Dat doen we via een overeenkomst. Deze overeenkomst is bedoeld om een aantal zaken 
rond de adoptie goed te regelen. Het is ontstaan door jarenlange ervaring met adoptie. Wanneer we de 
overeenkomst nog verder kunnen verbeteren zullen we dat natuurlijk doen. 

Wanneer u een overeenkomst leest klinkt alles altijd nogal ‘hard’. Vergelijk dit maar met de tekst van uw 
hypotheek, huurovereenkomst of de aankoop van een auto. Dingen staan er heel zwart/wit. Dat moet 
ook wel want anders wordt alles onduidelijk en vaag. Veel teksten moeten dan ook gelezen worden in de 
‘geest’ waarin zij bedoeld zijn.  

U hoeft niet bang te zijn dat een overeenkomst in strijd is met rechten die u vanuit de Wet heeft. 
Wanneer deze overeenkomst iets bevat wat in strijd blijkt met de Wet dan geldt sowieso altijd de Wet 
boven de overeenkomst. In een overeenkomst kun je nooit afwijken van de Wetten in Nederland.  

In het uitzonderlijke geval dat de rechter zich zou verdiepen in een zaak rond deze overeenkomst dan 
past die rechter altijd ‘redelijkheid en billijkheid’ toe. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt of de 
overeenkomst, in de situatie die is ontstaan, ‘redelijk en billijk’ is. Zo kan het zijn dat de rechter vaststelt 
dat de overeenkomst weliswaar iets regelt maar dat dit in die specifieke situatie niet redelijk is. In dat 
geval zal de rechter dat betrekken in de uitspraak. 

Bovenstaande geldt als een soort extra bescherming voor beide partijen die de overeenkomst tekenen. 
Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst dan kunt u altijd even contact opnemen met uw 
contactpersoon bij SDU.  

Wij bespreken dit dan graag met u. 

 

Adoptieovereenkomst SDU mei 2022 
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ADOPTIE OVEREENKOMST 
 

Tussen enerzijds: Stichting Dogateers United, Statenweg 20, 5428 GG  Venhorst, hierna te noemen “SDU” 

en anderzijds: 

Naam adoptant:  

Adres:       Postcode en woonplaats:  
Telefoon:      Email:  
Geboortedatum:   
Hierna te noemen “adoptant” 

  

Betreffende de hond:     Geslacht:  

Geboortedatum:      Geneutraliseerd:  
Chipnummer:      EU paspoort nummer:  
Hierna te noemen “hond”   

 

 

 

De adoptant heeft de privacyverklaring gelezen en geeft middels ondertekening van de adoptieovereenkomst 
toestemming voor opname van zijn/haar persoonsgegevens in het bestand van Stichting Dogateers United. 
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onder de navolgende voorwaarden : 

1) De hond is aan de adoptant overgedragen op ..  2022.  
  

2) Als tegemoetkoming in de kosten die SDU heeft gemaakt voor de hond betaalt de adoptant een bedrag van 
€ 375,=. Dit adoptiebedrag is inclusief een op maat gemaakt tuig, een martingale halsband en twee lijnen. 
Het hierboven genoemde bedrag van mag betaalbaar worden gesteld op onze rekening  
NL77RABO0368802175 ten name van Stichting Dogateers United. 
 

3) Nederland: De adoptant vraagt bij het RvO een UBN-nummer aan (Dierlocatie UBN registreren en 

wijzigen - Klantportaal-Site | mijn.rvo.nl) en zorgt hierna dat de microchip van de hond binnen 14 
dagen na de  datum van overdracht op naam van de adoptant wordt geregistreerd. De adoptant stuurt SDU 
een bewijs van deze inschrijving bij een van de databanken. Deze registratie van de hond dient plaats te 
vinden bij de dierenarts. Hiervoor is zowel de hond als het paspoort nodig.  
 

4) België: De adoptant zorgt dat de microchip van de hond binnen 14 dagen na de  datum van overdracht op 
naam van de adoptant wordt geregistreerd in DOGID en stuurt SDU een bewijs van deze inschrijving . Deze 
registratie van de hond dient plaats te vinden bij de dierenarts. Hiervoor is zowel de hond als het paspoort 
nodig.  

 
Gaat u in de toekomst verhuizen of verandert uw mobiele nummer of e-mailadres? Vergeet deze dan niet 
aan te passen in de database!  
 

5) De adoptant wordt op het moment van overdracht van de hond de nieuwe eigenaar en enige verzorger van 
de hond.  
Hiermee wordt SDU ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor de hond.  
De adoptant is volledig aansprakelijk voor voornoemde hond en alle kosten die de verzorging met zich 
meebrengt, inclusief de medische kosten zoals jaarlijkse entingen.  
Ook een bezoek aan een hondenschool dan wel de mogelijke inzet van een gedragsdeskundige zijn voor 
rekening van de adoptant. 
Indien van gemeentewege hondenbelasting wordt geheven, is dit voor rekening van de adoptant. 
Aanmelding voor de belasting is een taak van de adoptant. 
 

6) Vanaf het moment van overdracht is de adoptant aansprakelijk voor alle schade die direct dan wel indirect 
wordt veroorzaakt door de hond.  
De adoptant vergewist zich ervan dat hij voor deze kosten voldoende is verzekerd.  
 

7) Indien er zich situaties plaatsvinden in de toekomst waarbij de adoptant niet langer in staat is om voor de 
hond te zorgen, dan zal de hond terugkomen bij SDU.  
Bij overlijden van de adoptant en het ontbreken van gezinsleden/familieleden die voor de hond  
kunnen/willen zorgen komt de hond terug naar SDU.  
De vertegenwoordiger binnen SDU zal zich maximaal inspannen om een alternatieve plek voor de hond te  
vinden. De termijn voor het vinden van een alternatieve plek is ten hoogste een maand na melding. 
Er wordt geen betaalde adoptiebijdrage gerestitueerd. 

 
8) SDU verplicht zich de adoptant met raad en daad terzijde te staan. 
 
9) Honden van 8 maanden of ouder worden getest op mediterrane ziektes. Uitslagen van deze testen zullen 

aan de adoptant worden overlegd.  
In het geval dat de hond positief is bevonden op een mediterrane ziekte, dan wordt behandeling hiervan 
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direct ingezet en zal dit aan de adoptant vooraf in de procedure worden gemeld.  
 

10) De honden die door SDU worden bemiddeld worden ontvlooid, ontwormd en geënt volgens het 
 Nederlandse protocol. Ook wordt de hond voorzien van een chip en een Europees paspoort.  
 Alle handelingen en behandelingen – waaronder ook operaties en neutralisaties - worden vermeld in het  
 paspoort van de hond. SDU is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onder meer besmettelijke  
 ziekten door de hiermee gepaard gaande incubatieperiode.  
 
11) SDU streeft ernaar de hond geneutraliseerd aan de adoptant over te dragen. Als de hond echter te jong is 

of er een duidelijke andere reden voor is,  wordt dit niet gedaan.  
De adoptant wordt hierover tijdig geïnformeerd met de reden.  
 

12) Als de hond nog niet is geneutraliseerd, dan zorgt de adoptant dat zodra de teef geslachtsrijp dan wel de 
reu (8 à 9 maanden)  volgroeid is dit alsnog gebeurt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de adoptant. 
Graag ontvangen wij hiervan een bewijs via de mail [dogateers.united@gmail.com]. Indien wij dit bewijsje 
van de adoptant ontvangen, vergoedt SDU vijftig euro. 
 

13) Het is  niet toegestaan om met de hond te fokken, voor de jacht en/of commerciële doeleinden te  
gebruiken. We weten de genealogische historie niet van de hond wat maakt dat voortplanting onwenselijk 
is.  
De adoptant zegt met ondertekenen van deze overeenkomst toe alles in het werk te stellen om 
zwangerschap van/dekken door de hond te voorkomen.  

 
14) SDU zoekt voor de hond met de grootst mogelijke zorg een fijne mand en hoopt dan ook dat de hond een  

fijn, liefdevol en lang leven krijgt.  
Daarom vindt SDU het belangrijk dat de adoptant belooft de hond goed te verzorgen/te huisvesten, als 
gezinshond/gezelschapshond in huis te houden en nooit buiten of in een kennel te laten verblijven.  
SDU verwacht dat de adoptant de wettelijke regels met betrekking tot dierenwelzijn in acht neemt 
(periodiek ontwormen, laten vaccineren conform de WSAVA richtlijnen, dan wel periodiek een titertest te 
laten doen en in geval van ziekte onverwijld door een dierenarts te laten behandelen). De hiermee gepaard 
gaande kosten komen voor rekening van de adoptant.  
Ook zorgt de adoptant ervoor dat de hond voldoende lichamelijke beweging en geestelijke stimulatie krijgt. 
Deze belofte doet de adoptant door ondertekening van deze overeenkomst. 
 

15) Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van een indicatie van een dierenarts. De noodzaak van 
de euthanasie moet vastgesteld en uitgevoerd worden door een erkend dierenarts. Indien de hond om een 
andere reden ingeslapen moet worden, is de adoptant verplicht eerst toestemming te vragen aan SDU. De 
adoptant is verplicht het overlijden van de hond schriftelijk door te geven aan SDU, altijd met een verklaring 
van overlijden en ondertekend door de behandelende dierenarts. 
  

16) SDU is niet aansprakelijk voor zichtbare en/of verborgen gebreken van de  hond.  
De herkomst en/of de achtergrond van de hond is vaak niet bekend. De honden zijn zwervend op straat  
gevonden, uit een dodingstation gehaald of weggehaald bij een jager. De honden hebben doorgaans  
onder erbarmelijke omstandigheden moeten zien te overleven. Dit kan zich later uiten in gezondheids- en/of 
gedragsproblemen.  
De adoptant is zich hiervan bewust en aanvaardt dit.  
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Als er zich binnen twee weken na adoptie dusdanige lichamelijke problemen voordoen dat een dierenarts 
geraadpleegd moet worden, dan vragen wij u ons hier vooraf via de mail [dogateers.united@gmail.com] van 
op de hoogte te stellen.  
 

17) Indien al enigerlei aansprakelijkheid op SDU rust, blijft de hoogte hiervan beperkt tot de door de adoptant 
betaalde bijdrage als bedoeld in artikel 2 van deze overeenkomst.   

 

18) In verband met de veiligheid van de hond en het in veiligheid wennen aan de nieuwe omgeving stelt  SDU 
twee lijnen, een halsband en een tuig ter beschikking.  
SDU adviseert het gebruik van de dubbele aanlijn techniek tot er een band met de hond is opgebouwd. Dit  
proces duurt tot enkele maanden, daarna kan er worden geoefend op een afgesloten terrein. De adoptant 
is zich ervan bewust dat er honden zijn die nooit los zullen kunnen lopen (jachtinstinct of angst) en 
aanvaardt dit.  
 
Mocht de hond ondanks alle zorg toch ontsnappen, dan is SDU bereid de adoptant bij te staan in het weer  
in veiligheid brengen van de hond. SDU is bereikbaar via de facebookgroep van geadopteerde gezinnen,  
via de mail en via de vlieg- of transportapp.  
 

19) Wij willen erg graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en genietmomenten van de hond.  
Daarom heeft SDU een besloten facebookgroep. SDU stelt het zeer op prijs als ze via deze groep regelmatig 
een update krijgt hoe het met de hond gaat. Mocht er geen facebookaccount zijn, dan is een update via de 
mail of whatsapp een alternatief.   
 

20) Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.  
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde  
rechtbank. 

 
 
Voor akkoord getekend op .. 2022 te Venhorst 
 
De adoptant     namens Stichting Dogateers United 


