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ADOPTIECONTRACT ARPA
GEGEVENS ADOPTANT
De heer/mevrouw
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon (GSM)
Emailadres
Nummer paspoort/ID kaart

GEGEVENS HOND
Naam
Nieuwe naam
Ras
Geslacht
Leeftijd
Kleur
Gesteriliseerd
Nummer microchip
Adoptiedatum
Opmerkingen/bijzonderheden

Adoptant heeft de privacyverklaring gelezen en geeft middels ondertekening van het contract toestemming
voor opname van zijn/haar persoonsgegevens in het bestand van Stichting ARPA Nederland.
Adoptant heeft de algemene voorwaarden en gaat hiermede akkoord. Deze voorwaarden maken
onvoorwaardelijk deel uit van dit contract en dienen door de adoptant geparafeerd bij het contract te worden
gehouden.

Handtekening adoptant:

Handtekening vertegenwoordiger ARPA:

Plaats/datum:

Stichting ARPA Nederland
www.stichtingarpanederland.nl
adopties.arpa@gmail.com
ANBI-status: nummer 859715218
Fiscaal nummer/RSIN nummer: 859715218
Kamer van Koophandel nummer: 73934003

VOORWAARDEN
De ADOPTANT aanvaardt de regelgeving voor de bescherming van dieren, de hond van de nodige verzorging te
voorzien en de hond als deel van het gezin te behandelen. Het is verboden de hond te gebruiken voor de
fokkerij, het te dumpen, weg te geven, buiten te houden (kennel of anderszins) of te verkopen. In het geval er
niet meer voor de hond kan worden gezorgd moet dit direct aan ARPA worden doorgegeven en samen met
ARPA wordt er een nieuwe opvang voor de hond gezocht. ARPA neemt hiervoor 14 dagen in acht, om goede
opvang te organiseren. ARPA blijft verantwoordelijk voor de hond. De ADOPTANT zal ARPA direct op de hoogte
brengen in geval van diefstal, ontsnapping, weglopen of overlijden van de hond en de betreffende
omstandigheden. In geval van de eerste drie voorvallen is de ADOPTANT verplicht de relevante autoriteiten
(Amivedi, dierenambulance) in te lichten en contact op te nemen met een zoekgroep. Nadat de hond is
aangekomen is de ADOPTANT verplicht de chip van de hond binnen één week te registeren bij de betreffende
instantie. Wij raden u aan de chip te registreren op www.NDG.nl. Adoptanten die in België wonen kunnen de
chip over laten schrijven bij hun dierenarts.
De ADOPTANT neemt de diergeneeskundige kosten op zich voor de sterilisatie, indien de hond nog niet is
gesteriliseerd/gecastreerd. De ADOPTANT is verplicht dit te laten uitvoeren, indien het gaat om een puppy,
(dit dient te gebeuren voordat de hond seksueel volwassen is) en dit te communiceren aan ARPA middels een
dierenartsverslag.
De ADOPTANT verplicht zich om contact te onderhouden met ARPA, zodat de algemene gezondheid en de
leefomstandigheden van de hond te kunnen monitoren. Dit kan, indien gewenst, door middel van een controle
ter plaatse, een telefoongesprek of email bericht.
Bij het niet naleven van de verplichtingen genoemd in dit contract heeft ARPA het recht de zeggenschap over
de hond over te nemen of de hond terug te halen tot het moment dat de ADOPTANT alsnog aan zijn
verplichtingen zal hebben voldaan, dit alles zonder gerechtelijke tussenkomst. Partijen verplichten zich door
ondertekening tot strikte naleving van deze overeenkomst en erkennen deze als bindend. Mocht de hond om
welke reden dan ook moeten worden herplaatst dan vindt er geen restitutie van de adoptiebijdrage plaats.
Stichting ARPA Nederland is niet aansprakelijk voor medische kosten, die gemaakt worden na overdracht van
de hond aan de adoptant in Nederland. De aansprakelijkheid van Stichting ARPA Nederland voor eventuele
ernstige lichamelijke gebreken, die niet bekend waren op het moment van de adoptie, maar wel medisch
gezien aanwezig geweest moeten zijn, wordt beperkt tot verplichting van het terugnemen van de hond. Er
vindt geen restitutie van het adoptiegeld plaats.
De adoptant is zich er van bewust dat hij/zij een hond adopteert waarvan de achtergrond (meestal) niet
bekend is. Wij benadrukken dat de leefomgeving in ons asiel sterk afwijkt van de thuissituatie. Wij hebben niet
de mogelijkheid om de honden te testen met kleine kinderen. In de meeste gevallen worden de honden zonder
toelichting afgegeven in het asiel. Het vaststellen van de leeftijd is meestal een schatting die wordt gemaakt
door mensen die ervaring hebben. Schattingen kunnen bij uw eigen dierenarts afwijken.
De adoptant verklaart dat hij/zij tijdens het intakegesprek is ingelicht over de mediterrane ziektes waaronder
de ziekte Leishmaniose. Let op: Alle honden ouder dan 6 maanden krijgen een bloedtest. Maar ook als de test
negatief bevonden is, kan de hond alsnog de ziekte krijgen. De test geeft alleen aan dat de ziekte op dat
moment niet actief is. Leishmaniose kan een incubatietijd hebben van 7 jaar.
De adoptiebijdrage is een tegemoetkoming voor gemaakte kosten van vaccinaties, sterilisatie, voeding,
verzorging, chip, paspoort, vervoer en de vlucht. De adoptie bijdrage is € 425,- (inclusief halsband en antiontsnappingstuig) en kunt u overmaken op: Stichting ARPA Nederland, NL20RBRB0709970900.
Voorwaarden gelezen en akkoord: ……………………………………. (paraaf)

