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http://lovingrescuedanimals.weebly.com  

  

ADOPTIECONTRACT  
  
DE HOND WORDT DOOR U GEADOPTEERD, NIET GEKOCHT.   
  
ONZE DOELSTELLING IS ZOVEEL MOGELIJK KANSLOZE HONDEN EEN GOEDE THUIS TE 

GEVEN,  ZONDER OOK MAAR ENIG WINSTBEJAG.   
  

Loving Rescued Animals vzw (afgekortLoReA vzw)  

Sint-Rochusstraat 8  

3740 Munsterbilzen  

Ondernemingsnummer : 0524.904.414  
  

sluit met de adoptant(en), hieronder genoemd, een adoptiecontract met betrekking tot de 

hiernavolgende hond ……………………………………met chipnummer ……………………………………….  
  

Voor de adoptie, gelden de op de volgende  pagina’s genoemde voorwaarden.  

Zowel het Nederlandse, Belgische als het Europees recht  zijn van toepassing op dit contract.  
  

  
Gegevens adoptant  

Dhr/Mevr :   

………………………………………………………………………………………………………  

Straatnaam + huisnummer :   

………………………………………………………………………………………………………  

Postcode en woonplaats :  

……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: ……………………………………….   GSM: …………………………………  

Emailadres : …………………………………………………………………………………..  

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………  

Paspoort / ID kaart nr. : ………………………………………………………… op naam van …………………………………..  
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Partijen zijn het eens over de adoptie van onderstaande hond :  

Naam : ……………………………………………………..   FOTO VAN DE HOND  

Nieuwe naam : …………………………………………  

Ras : …………………………………………………………  

Geslacht : reu / teefje  

Leeftijd : …………………………………………………  

Kleur : ……………………………………………………..  

Bijzonderheden :……………………………………………………………………………………………………………………………..  

Vaccinaties:  volgens het internationaal vaccinatieprogramma, inclusief Canigen 7 van Virbac, rabiёs,  

ontworming en pipetje.  Exclusief leptospirose(ziekte van Weil).  
  

Documenten: Europees dierenpaspoort.  

Chip : Ja   

NOTA: Europees dierenpaspoort en chipnummer worden overhandigd bij ontvangst van de hond.  

  

Nadat Loving Rescued Animals vzw het volledig ingevulde en ondertekende adoptiecontract  

heeft ontvangen en het volledige adoptiebedrag van 295,- € en/of 175,-€ (honden vanaf de 

leeftijd van 8 jaar) of 210,- € (honden met Leishmania) is overgeschreven op het navolgende 

bankrekeningnummer, zal de adoptie als definitief worden beschouwd door beide partijen. 

De adoptieprijzen zijn inclusief BTW. 
  
Argenta : IBAN : BE 13 9730 8856 1539 BIC : ARSPBE22  

Ten name van :  

Loving Rescued Animals vzw  

Sint-Rochusstraat 8  

3740 Munsterbilzen België  

Met vermelding van de naam van de hond.  
  

Dit contract, in tweevoud opgemaakt, is gelezen en begrepen door de adoptant. Alle 

voorwaarden van dit contract worden door de adoptant  geaccepteerd.  
  

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

Handtekening adoptant(en) :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

Naam medewerker Loving Rescued Animals vzw: 
……………………………………………………………………  

Handtekening medewerkerLoving Rescued Animals vzw:   

……………………………………………………………………………  
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Voorwaarden :  

1. Adoptant verplicht zich om de hond goed te voeden en hem/haar alle medische behandelingen te verstrekken 

die voor een goede gezondheid nodig zijn.  
  

2. De honden die wij bemiddelen hebben allemaal een pijnlijk verleden of een slechte start in hun leven gehad.  

Meestal werden zij zonder opgaaf van redenen gedumpt, verjaagd of gewond langs de weg gevonden. Om die 
redenen dienen "onze" honden binnenshuis gehouden te worden en ook als lid  van het gezin beschouwd te 

worden.  

       Het is geenszins de bedoeling, dat hij/zij aan een ketting of in een kennel hun verdere leven moeten slijten.  

  

3. De hond moet voldoende lichaamsbeweging krijgen in overeenstemming met zijn/haar ras, leeftijd en grootte.  

  

4. De hond mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder wordt begrepen fokken.  

  

5. De hond wordt door Loving Rescued Animals vzw gecastreerd of gesteriliseerd ter adoptie aangeboden. Puppies 

die nog te jong zijn om gecastreerd/gesteriliseerd te worden, worden door de adoptant “bij hun eigen 

dierenarts gecastreerd/gesteriliseerd, en dit tussen de leeftijd van 7 tot 9 maanden”. Dit zal door Loving 
Rescued Animals vzw streng gecontroleerd worden.  

Indien het om een oudere hond (boven 10 jaar) gaat, dan kan op die regel door Loving Rescued Animals vzw      
een uitzondering gemaakt worden in het belang van het dier.  

  

6. De hond moet periodiek worden gevaccineerd naar ter plaatse geldende normen. Vaccinatie tegen rabiës is 

hierbij een verplichting.  
  

7. Loving Rescued Animals vzw laat de adoptiehond niet inenten tegen de ziekte van Weil.  

De keuze daartoe ligt bij de adoptant zelf en is meestal afhankelijk van het type hond. Voor een hond die graag 
zwemt is dit natuurlijk aan te raden.                                               

  

8. Adoptant en Loving Rescued Animals vzw komen overeen dat, wanneer de hond een grote- of ingrijpende 
operatie moet ondergaan, de adoptant Loving Rescued Animals vzw hiervan in kennis stelt.    

  

9. Adoptant erkent, dat Loving Rescued Animals vzw niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor enig letsel of 

een ziekte, die de hond na de overdracht heeft opgelopen.  De adoptant staat dus volledig in voor de volledige 
medische kosten en/of voor de kosten die nodig zijn bij een eventuele operatie, tenzij anders beschreven in het 

adoptiecontract.    

Bij adoptie van een hond waarbij de adoptant weet, dat de hond aan een bepaalde kwaal lijdt en daarvoor       
medicatie nodig heeft, is de adoptant er verantwoordelijk voor dat de hond deze medicatie krijgt voor zolang    

dat nodig is, en draagt de adoptant daarvoor de financiële consequenties.  

  

10. We raden de adoptant aan een familiale polis af te sluiten voor België. Voor Nederland is een WA verzekering 

verplicht.  
  

11. Vanaf 1 januari 2015 zullen alle honden die geadopteerd worden, via registratie van het chipnummer, door 

Loving Rescued Animals vzw ingeschreven worden bij het BVIRH (Belgische Vereniging voor Identificatie en 
Registratie van Honden), in Brussel (dit enkel voor honden die naar België komen). Dit zal gebeuren door een 
erkende dierenarts, aangeduid door Loving Rescued Animals vzw. 

Voor de honden die in Nederland worden geadopteerd zal Loving Rescued Animals vzw dit doen via  
www.petlook.nl 

  

12. De vzw behoudt zich het recht voor om vermiste of mishandelde dieren per direct terug te vorderen. Voorts 

verplicht de adoptant zich om bij vermissing hiervan ook direct  aangifte te doen bij de politie, bij de stichting 
AMIVEDI (NL) en natuurlijk bij de onder punt 11 genoemde instanties.  

  

13. De adoptant gaat ermee akkoord het dier de aanpassingstijd (6 à 8 weken) te geven en indien nodig de hulp van 
de organisatie en/of een gedragstherapeut in te roepen.  
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14. Herplaatsing van honden bij derden is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Loving Rescued  

Animals vzw.Indien de adoptant toch afstand doet van de hond, al dan niet tegen betaling, zal Loving Rescued 

Animals vzw de hond onverwijld terugvorderen, waarbij aan de adoptant alle daarmee gepaard gaande kosten in 
rekening zullen worden gebracht. Wanneer de hond om welke reden dan ook niet meer bij de adoptant kan 
blijven, dan komt de hond altijd terug bij Loving Rescued Animals vzw. De adoptant kan eventueel wel een nieuw 
baasje voorstellen voor herplaatsing van de hond, maar de bemiddeling daarvan geschiedt altijd via Loving 
Rescued Animals vzw.  
  

De hond mag nooit worden overgedragen aan een instelling welke dierproeven uitvoert.  

  

15. Bij herplaatsing vindt geen restitutie van het adoptiebedrag plaats en er zal een administratieve kost van 40,- € 

aangerekend worden aan de adoptant.  
  

16. De hond blijft altijd onder de hoede van Loving Rescued Animals vzw ter bescherming van het dier.  

  

17. Indien men de hond door ziekte of ouderdom moet laten inslapen, mag deze ingreep enkel en alleen door een 
erkend dierenarts worden uitgevoerd. Loving Rescued Animals zal hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld.  

  

18. Loving Rescued Animals vzw heeft het recht om een huisbezoek te doen, zowel voor als na de overdracht van de 
hond (nacontrole). Een dergelijk bezoek vooraf dient Loving Rescued Animals vzw ervan te overtuigen dat de 

hond in de juiste omgeving wordt geplaatst.   

De nacontrole  is om Loving Rescued Animals vzw ervan te overtuigen dat de hond op de vereiste manier wordt 
onderhouden in overeenstemming met de voorwaarden van dit contract. Adoptant gaat akkoord met eventuele 
huisbezoeken door een medewerker van Loving Rescued Animals vzw zowel voor als na de adoptie, om zich 
ervan te vergewissen dat de hond in de voor hem/haar meest ideale omstandigheden geplaatst is.  

  

19. Indien hiertoe gegronde aanleiding bestaat, waaronder begrepen de voorwaarden gesteld in dit contract, 
behoudt Loving Rescued Animals vzw zich altijd het recht voor om de hond onmiddellijk terug te vorderen.  Alle 

kosten welke hieruit voortvloeien, komen ten laste van de adoptant.  
  

20. De adoptant steunt het werk van Loving Rescued Animals vzw, het helpen en redden van andere honden door 

het betalen van het adoptiebedrag van 295,-  € en/of 210,- €  en/of 175,-  €, zoals vermeld op pagina 2 van deze 
overeenkomst.  

  

21. Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract wijzigen en/of veranderen. Wijzigingen en/of 

veranderingen zullen ten allen tijde schriftelijk door Loving Rescued Animals vzw worden bevestigd.  

.  

  

Dit adoptiecontract, in tweevoud opgemaakt, is gelezen en begrepen door de adoptant. 

Alle voorwaarden van dit contract worden door de adoptant geaccepteerd.  
  
Plaats : ………………………………………………………….. Datum:......................................................  
  

Handtekening adoptant(en) :   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Naam medewerker Loving Rescued Animals vzw en handtekening  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Vraagje: willen jullie aub foto’s doorsturen van …………………………………………………… naar 

info.lorea@skynet.be  
  


