Stichting Opvang Zwerfdieren Andalusie (hierna: SOZA)
p/a De Hout 94
1607 HD Hem
06 18468967
IBAN NL66ABNA0518556425
BIC ABNANL2A
KvK nr. 28091929

ADOPTIE OVEREENKOMST
Deze adoptie overeenkomst vindt plaats onder de omschreven voorwaarden.
Medewerkers van SOZA zijn bevoegd toezicht uit te oefenen op de in deze
overeenkomst gestelde voorwaarden.

Dhr/mw.:
Straat:
Postcode:
Telefoon:
Geb. datum:
Nummer identiteitbewijs:
Hierna: "adoptant"

Voorletters:
Huisnummer:
Plaats:
Email:
(Kopie hiervan toevoegen)

SOZA en de adoptant zijn overeengekomen dat het hierna te noemen dier wordt geadopteerd door
adoptant onder de hierna nader omschreven voorwaarden.
Dier:

Naam

Geslacht: m/v

Datum en type laatste enting (zie paspoort):
Kenmerken:
Registratie / chip nummer:.
Paspoortnummer:

geb.datum:

Adoptiebedrag: 285,00 Euro. Over te maken door adoptant op rekeningnummer
NL66ABNA051.85.56.425 (BICABNANL2A) t.n.v. stichting opvang van zwerfdieren
Andalusië. O.v.v. van de naam van het dier.
Adoptant dient er voor zorg te dragen dat het adoptiebedrag uiterlijk op de dag van
adoptie van het dier is bijgeschreven op voormeld rekeningnummer van SOZA."
De adoptant gaat wel/niet akkoord met het opslaan van zijn/haar gegevens in een database. Deze
gegevens zullen niet aan derde worden vrijgegeven en uitsluitend door SOZA worden gebruikt
Partijen verklaren middels ondertekening dat de algemene voorwaarden van
toepassing zijn op onderhavige overeenkomst. Van deze voorwaarden is een exemplaar
bijgevoegd. Ondertekening van deze overeenkomst houdt tevens in dat u tekent voor akkoord en
ontvangst van de voorwaarden.

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Naam adoptant:

Naam medewerker SOZA

……………………….

………………………….

Handtekening adoptant voor akkoord
en ontvangst voorwaarden:

Handtekening medewerker SOZA:

………………………………………….

…………………………………

!

De adoptie overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:
Eigendom, risico overgang en aansprakelijkheid
1. Alle dieren blijven te allen tijden eigendom van SOZA, wel is het mogelijk de dieren voor
onbepaalde tijd te adopteren.
2. Vanaf de dag waarop het dier door de adoptant wordt opgehaald (de adoptiedatum) gaat de
aansprakelijkheid ten aanzien van en voor het dier over van SOZA op de adoptant (die als
bezitter van het dier wordt aangemerkt).
3. Na de adoptiedatum aanvaardt SOZA derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor het dier. De
adoptant vrijwaart SOZA voor eventuele aanspraken van derden voor gedragingen van het dier
na de adoptiedatum.
4. De adoptant is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid vanaf de adoptiedatum voor het
welzijn van het dier.
5. De aansprakelijkheid van SOZA voor eventuele gebreken, waarvan het bestaan eerst mocht
blijken na het sluiten van de overeenkomst, doch welke gebreken redelijkerwijs ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst bestaan mochten hebben, is beperkt tot de verplichting tot
terugname van het dier. Eventuele kosten welke de adoptant in verband met de gebreken heeft
gemaakt blijven voor rekening van de adoptant, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is
verkregen van SOZA om deze kosten aan haar te kunnen belasten.
Verplichtingen Adoptant:
1. De van gemeentewege geheven hondenbelasting is voor rekening van de adoptant. Deze dient
zelf zorg te dragen voor de tijdige en correcte aangifte voor het houden van de hond bij zijn
gemeente.
2. De adoptant is verplicht bij elke verhuizing het nieuwe adres en telefoonnummer door te geven
aan SOZA, zodat dit herzien kan worden in het datasysteem.
3. De adoptant verplicht zich binnen 1 maand na de ingangsdatum van deze overeenkomst het
dier te laten registreren bij de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (tel: 0900-4040456) in
de zin van en chipregistratie. Indien het dier reeds gechipt is, verplicht de nieuwe adoptant zich
het bestaande nummer binnen 1 maand na het sluiten van deze overeenkomst te laten
registreren bij de Nederlandse Databank gezelschapsdieren.
4. Het registratienummer dient altijd te worden doorgegeven aan SOZA. tel. 06 18468967
Bevoegdheid SOZA
De medewerker van SOZA is te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de in de
overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen.
Looptijd overeenkomst en beëindiging
1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen worden
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
2. De opzegging dient per aangetekende brief plaats te vinden.

3. SOZA is bevoegd tussentijds de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en van de
adoptant onmiddellijke teruggave van het dier te verlangen, indien de adoptant verzuimt zich
aan één of meer van de volgende punten te houden:
a. De adoptant draagt zorg voor goede huisvesting van het dier. Hij geeft het dier goede
voeding, water en voldoende uitloopmogelijkheden. Het dier mag niet continue in een
bench gehouden worden. Hij draagt zorg voor de jaarlijkse vaccinaties. Hij zal het dier
niet verwaarlozen of mishandelen. Bij ziekte of afwijking draagt de adoptant zorg voor
de behandeling bij een erkende dierenarts. Bij verwaarlozing is de adoptant
aansprakelijk voor de kosten van de in opdracht van SOZA verrichte behandeling bij een
door SOZA aangewezen dierenarts, als aan te tonen is dat de adoptant verantwoordelijk
is voor de lichamelijke toestand van het dier.
b. De adoptant mag het dier niet verkopen of aan anderen overdragen om wat voor reden
dan ook. Het is niet toegestaan het dier aan een asiel/dierentehuis, anders dan SOZA, af
te staan. Indien de adoptant onverhoopt afstand moet doen van het dier, dient contact te
worden opgenomen met SOZA en alle medewerking te worden verleend om het dier zo
snel mogelijk goed herplaatst te krijgen. De adoptant verplicht zich het dier goed te
blijven verzorgen tot het moment van herplaatsing. Verder verplicht hij zich het dier zelf
naar een door SOZA opgegeven opvangadres te brengen, indien SOZA dit noodzakelijk acht en
zijn alle kosten voortvloeiend uit de herplaatsing te verhalen op de adoptant.
c. De adoptant mag niet met het dier fokken
d. Het dier is normaal gesproken gecastreerd / gesteriliseerd door SOZA. Mocht dit (door
omstandigheden) echter niet het geval zijn dan is de adoptant verplicht om dit op eigen kosten uit te
laten voeren zodra het dier hier oud genoeg voor is.
e. De adoptant mag het dier niet ter euthanasie aanbieden, tenzij er bij het dier sprake is van ondraaglijk
lijden dat niet meer verholpen kan worden. De euthanasie moet in dat geval gediagnosticeerd
en uitgevoerd worden door een erkende dierenarts. SOZA moet binnen een maand na
het overlijden van het dier in het bezit zijn van een door de betreffende dierenarts
opgestelde en ondertekende overlijdensverklaring.
f. Indien het dier om een andere reden dan genoemd onder punt 4.e. ge-euthanaseerd
moet worden (bijv. probleemgedrag) dan is de adoptant verplicht vooraf toestemming
aan SOZA te vragen. Het is niet geoorloofd in dat geval het dier zonder toestemming te
euthanaseren.
4. Soza is daarnaast ook bevoegd tussentijds de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen en van de adoptant onmiddellijke teruggave van het dier te verlangen, indien de
verhouding tussen Soza en de adoptant in ernstige mate is verstoord of om welke andere
moverende reden dan ook.
5. Indien opzegging op grond van een of meer van de hiervoor opgesomde redenen plaatsvindt
(zoals genoemd onder punt 3 en 4), heeft de medewerker van SOZA het recht het dier, zonder
voorafgaande aankondiging, op te eisen bij de adoptant, of elders weg te halen en onder haar
hoede te nemen, op welke plaats het dier zich op dat moment ook moge bevinden. Eventuele
kosten ten gevolge van de terugvordering van het dier, omdat er opzegging heeft plaatsgevonden
op grond van punt 3 en/of 4, zijn volledig voor rekening van de adoptant.
6. In geval van opzegging, in diens algemeenheid, zullen de bemiddelingskosten door SOZA niet
terugbetaald hoeven te worden en zullen de volledige kosten voortvloeiend uit de herplaatsing
verhaald worden op de adoptant.

