
   

 
Adoptieovereenkomst 

 
tussen de Stichting Katten- en Konijnenopvang True Colors , hierna te noemen “de stichting” en 
 
Naam:   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres:   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoon:  ………………………………  Email :   …………………………………………. 
Legitimatie: paspoort/ rijbewijs/ ID-kaart Nummer: …............................................. 
hierna te noemen “de adoptant”. 
 
De stichting en de adoptant zijn overeengekomen dat het hieronder beschreven dier wordt 
geadopteerd door adoptant onder de hierna beschreven en op deze overeenkomst van toepassing 
zijnde voorwaarden. 
 
Naam:   ......................................  Diersoort:  ………………………………… 
Ras/ Formaat:   …………………………………... Kleur:   ................................... 
Geslacht:  Mannelijk/ Vrouwelijk  (Geschatte) leeftijd: ………………………………… 
Gecastreerd:  Ja/ Nee    Ingeënt:  ………………………………… 
Tatoeage/Chipnummer: ……………………………………………………… Meldnr.: ……………………. 
Bijzonderheden: …........................................................................................................................ 
….............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
De adoptant verklaart  
1. bekend te zijn met de op deze overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden en een kopie 

van de voorwaarden te hebben ontvangen 
2. het hierboven omschreven dier na doorloping van de proefperiode in eigendom te aanvaarden  
3. akkoord te zijn met een bijdrage in de medische en verzorgingskosten van € ……………, welk 

bedrag voldaan wordt bij ondertekening van de overeenkomst/ is of wordt overgemaakt op 
rekeningnummer NL39 TRIO 0254 7005 78 t.n.v. de Stichting True Colors. 

4. het dier (met bovengenoemde ingrepen) te hebben ontvangen. 
 
De stichting verklaart 
1. het hierboven omschreven dier na doorloping van de proefperiode  in eigendom over te dragen 

aan de adoptant 
2. dat als het dier één of meer verboden ingrepen heeft ondergaan, zoals hierboven vermeld, dit 

niet is geschied onder verantwoordelijkheid van de stichting. 
 
Aldus naar waarheid ondertekend op ………………………………….. te    ……………………………... 
 
De adoptant      (Namens) de stichting 
 
 
 
….....................................................   ….............................................................. 
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De adoptieovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden: 
 
1. De adoptie vangt aan met een proefperiode. Tijdens deze proefperiode zal er regelmatig per 

telefoon en/of email contact zijn tussen de stichting en de adoptant over hoe het met het dier 
gaat. Ook zullen er één of meerdere huisbezoeken worden afgelegd door de stichting. 

2. De feitelijke eigendomsoverdracht en omzetting van de chipgegevens van het in de 
overeenkomst beschreven dier vindt pas plaats na de proefperiode. De proefperiode eindigt 
zodra de stichting na één of meerdere huisbezoeken ervan overtuigd is, dat de match voor het 
dier geslaagd is en het dier gelukkig is in zijn/haar nieuwe woonsituatie en goed verzorgd wordt. 

3. De adoptant zal de adviezen van de stichting met betrekking tot het in de overeenkomst 
genoemde dier opvolgen, zowel tijdens de proefperiode als daarna.  

4. De adoptant zal het in de overeenkomst genoemde dier goed huisvesten en verzorgen. 
5. De stichting is  te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving 

van de in de overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen. 
6. Het is de adoptant niet toegestaan: 

a. het in de overeenkomst genoemde dier de nodige (veterinaire) zorg te onthouden of bij het 
dier pijn of letsel te veroorzaken, danwel de gezondheid of het welzijn van het dier te 
benadelen 

b. met het in de overeenkomst genoemde dier te gaan fokken; 
c. bij het in de overeenkomst genoemde dier verboden ingrepen te laten uitvoeren; 
d. het in de overeenkomst omschreven dier te verkopen of in eigendom of anderszins aan 

derden over te dragen (met of zonder vergoeding) zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de stichting daarvoor te hebben verkregen; 

e. het in de overeenkomst omschreven dier zonder medische indicatie ter euthanasie aan te 
bieden . 

7. Bij overtreding van de bepalingen in artikel 6 is de overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst direct van rechtswege ontbonden. De stichting heeft dan ook direct het recht het 
dier (zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij de adoptant of bij enig ander persoon en 
het dier onder zijn hoede te nemen, op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag 
bevinden. De door de adoptant betaalde bijdrage zal dan niet worden terugbetaald. 

8. Als de adoptant om welke reden dan ook niet langer in staat is adequaat voor het dier te zorgen, 
dient de adoptant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de stichting. 

9. De stichting zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of 
vanwege het dier veroorzaakte schade of kosten. 

10. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten 
van de overeenkomst blijkt en waarvan de stichting redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of 
behoren te zijn, is beperkt tot de verplichting van teruggave van het dier en restitutie van de 
door de adoptant betaalde bijdrage. 

11. De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op 
de hoogte had kunnen of behoren te zijn of anderszins tot vergoeding van schade en/of 
vrijwaring gehouden. 

12. Eventuele kosten welke adoptant door toedoen van het gestelde in de artikelen 10 en 11 van 
deze voorwaarden heeft gemaakt of gaat maken, zijn voor rekening van de adoptant behoudens 
voor zover de overeenkomst anders bepaalt, danwel de stichting uitdrukkelijk schriftelijk 
toestemming heeft gegeven om bepaalde kosten te vergoeden. 

13. Dieren die binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst een bij het sluiten van de 
overeenkomst onbekend lichamelijk gebrek vertonen, kunnen door de adoptant  na 
voorafgaande toestemming van de stichting kosteloos ter behandeling worden aangeboden aan 
een tussen adoptant en de stichting overeengekomen dierenarts. 


