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Stichting Dierensteun La Vida    Adoptieovereenkomst           
Adoptieovereenkomst 
Stichting Dierensteun La Vida, gevestigd te Hoofddorp, in deze vertegenwoordigd door (naam):     
en  
De heer, mevrouw, familie:  
Adres:                                                                              Postcode en woonplaats:  
Telefoon en mobiele nummer:  
Emailadres                                                                      Identiteitkaart-/paspoort-/rijbewijsnummer: 
Komen overeen dat de hieronder genoemde hond, in eigendom van de stichting blijvend, onder de hoede en 
verantwoordelijkheid wordt genomen. 
Gegevens hond 
Chipnummer:                                                                                   Paspoortnummer:  
Naam:    
Geboortedatum/geschatte leeftijd :  
Geslacht:   
Gecastreerd of gesteriliseerd:  
Bijzondere kenmerken en/of nadere afspraken:  

Overeengekomen wordt 
 Dat de adoptant direct na de overdracht  op ………. het dier onder zijn/haar volledige hoede en verantwoordelijkheid neemt en 

het risico c.q. de aansprakelijkheid voor het dier volledig overgaat op adoptant. 
 Stichting Dierensteun La Vida zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade, welke door het dier is of  
     wordt veroorzaakt vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst. 
 De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele medische of andere kosten die gemaakt worden na overdracht van de hond.  
 Indien nog niet gedaan zal de adoptant het dier laten neutraliseren in de maand  ..… ……….. van het jaar …... . 
 De van gemeentewege geheven hondenbelasting is voor rekening van adoptant, welke zelf voor aangifte dient te zorgen bij  
     de gemeente voor het houden van één of meerdere honden. 
 Adoptant verklaart het dier goed te zullen verzorgen en niets te doen of te laten wat nadelig kan zijn voor de gezondheid van 

het dier. Hieronder wordt verstaan: goede huisvestiging, voldoende bewegingsvrijheid, goede voeding en alle medische 
verzorging die nodig is. Tevens verplicht adoptant zich het dier jaarlijks te laten vaccineren. Antiblafbanden of 
soortgelijke mechanische, elektrische of andere dieronvriendelijke hulpmiddelen zijn niet toegestaan. 

 Stichting Dierensteun La Vida of specifiek daartoe aangewezen personen zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd 
toezicht uit te oefenen op de naleving van de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden. 

 Adoptant verklaart het dier nooit te zullen weggeven of te verkopen zonder toestemming van Stichting Dierensteun La Vida.  
Daarnaast verklaart adoptant euthanasie alleen te laten toepassen als een dierenarts hier door een medische oorzaak toe 
besluit en na overleg met de stichting. Uitsluitend ingeval van ondraaglijk lijden is bericht achteraf toegestaan.   

 Bij vermissing van een dier zal de adoptant hiervan binnen 24 uur melding maken bij de stichting. 
 Adoptant verklaart dat als het dier om welke reden dan ook weg moet, dit aan te geven bij de stichting, tenzij adoptant een 

deugdelijk alternatieve oplossing aankaart, dit ter beoordeling van de stichting. De stichting zal alles in het werk stellen om zo 
snel mogelijk opvang voor het dier te regelen maar is niet verplicht het dier per direct terug te nemen. 

 In geval dat het dier terugkomt naar de stichting krijgt de adoptant in de eerste maand na plaatsing het betaalde plaatsingsgeld 
retour minus € 10,= administratiekosten. In de tweede maand krijgt de adoptant geen geld retour en betaalt de adoptant geen 
afstandsgeld. Vanaf de derde maand is afstandsgeld verschuldigd ad € 50,=.  

 Op verzoek van Stichting Dierensteun La Vida zal de adoptant het dier vertonen en alle informatie, met betrekking tot het dier, 
geven als daarom wordt gevraagd. Tevens zal de stichting geïnformeerd worden indien er sprake is van verhuizing of wijziging 
in de persoonlijke gegevens. 

 Dat de adoptant akkoord gaat met de (chip)registratie van de hond op zijn of haar naam. Dit dient binnen een week na 
aankomst gedaan te worden.      

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend                                
 
Te (plaats) :                                                                                                       Op datum:  
Handtekening stichting Dierensteun La Vida                                                     Handtekening Adoptant 
 
 
Vergoeding ad €     wordt binnen 2 weken overgemaakt  op rekening NL83TRIO0197843042 t.n.v. Stichting Dierensteun La Vida. 


