
“ADOPTIE”OVEREENKOMST –

Tussen enerzijds: Stichting Dutch Animal Care – hierna genoemd stichting
D.A.C.

en anderzijds (naam):
Hierna genoemd “ adoptant”.

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Tel nummer:

Mail:

Naam dier Herkomst: In Nederland sinds:

Soort (hond, kat, anders) Kat
In de ‘adoptie’ overeenkomst  wordt verder van kat gesproken

Geboortedatum:

Beschrijving:

Geslacht:

Gecastreerd:

Chipnummer: Paspoortnr:

Adoptiebijdrage: € 175,00  voldaan:  ja  /  nee – over maken op bovenstaand rekeningnummer o.v.v. naam dier

∙ De “adoptant” ontslaat stichting D.A.C en haar vertegenwoordigers van alle verantwoordelijkheid en verklaart zich vanaf
heden als eigenaar van het bovengenoemde dier. De “adoptant” is volledig aansprakelijk voor voornoemde kat en alle
kosten die de verzorging met zich meebrengt. Inclusief de medische kosten, zoals de inentingen etc. Indien de kat binnen
de wettelijke 14 dagen gestelde garantie termijn niet voldoet aan de eisen van de nieuwe eigenaar, kan het dier retour
worden gebracht. De adoptie bijdrage zal dan volledig geretourneerd worden. Externe medische kosten die in deze
periode naar boven zijn gekomen die niet voor de overname aanwezig waren, worden niet vergoed.  In het geval dat de
kat na de proeftijd van 14 dagen wordt teruggegeven of genomen aan / door Stichting D.A.C. wordt de adoptie bijdrage
niet geretourneerd.

∙ Beide partijen zijn bekend met het feit dat de kat alleen klinisch nagekeken is op de punten die in de
gezondheidsverklaring en paspoort zijn beschreven. De nieuwe eigenaar verklaart de kat te hebben aanvaard in de
conditie waarin de kat zich ten tijde van de overname bevindt. Stichting D.A.C. acht zichzelf dan ook niet verantwoordelijk
voor eventuele verborgen gebreken die niet in de gezondheidsverklaring en paspoort beschreven zijn.

∙ De “adoptant” gaat te allen tijde akkoord met een bezoek van een medewerker van stichting D.A.C teneinde de toestand
waarin de kat leeft te bekijken. Bij wantoestanden van welke aard dan ook heeft stichting D.A.C. het recht om zonder
enige opzegtermijn een einde te stellen aan de “adoptie” en onmiddellijke teruggave van de kat te verlangen. Dit zonder
enige kosten ten laste van stichting D.A.C.
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Vervolg “adoptie” overeenkomst

● De “adoptant” mag de kat niet verkopen of aan anderen overdragen om wat voor reden dan ook zonder schriftelijke
toestemming van stichting D.A.C. Het is niet toegestaan de kat aan een asiel / dierentehuis af te geven. Indien de
“adoptant” afstand wil doen van de kat dient deze contact op te nemen met stichting D.A.C. Gezamenlijk zullen dan de
herplaatsmogelijkheden bekeken worden. De “adoptant” verplicht zich de kat goed te blijven verzorgen tot het moment
van herplaatsing. Verder verplicht de adoptant zich de kat zelf naar een door stichting D.A.C. opgegeven opvangadres
in Nederland te brengen indien stichting D.A.C. dit noodzakelijk acht. Tevens moeten katten ouder dan 6 maanden dan
gecastreerd zijn.

●De “adoptant” mag niet met de kat fokken. Indien er desondanks kittens voorkomen uit de kat, heeft de “adoptant”
meldingsplicht aan stichting D.A.C. (op zijn laatst 1 week na de geboorte van de kittens) Alle kittens van het nest vallen
onder de voorwaarden van dit contract. Eigendomsrecht van de kittens blijft bij stichting D.A.C. Stichting D.A.C. zal
zorgdragen voor de plaatsing van de kittens. De “adoptant” is niet gerechtigd de kittens weg te geven of te verkopen. De
“adoptant” is niet gerechtigd de kittens te euthanaseren tenzij er sprake is van ondraaglijk lijden vastgesteld door een
dierenarts.

●Vrouwelijke katten dienen – indien ze ten tijde van het sluiten van dit contract nog niet onvruchtbaar zijn gemaakt –
binnen 1 jaar na plaatsingsdatum gesteriliseerd te worden. Stichting D.A.C. kan desgewenst een bewijs van sterilisatie
opvragen bij de “adoptant” of diens dierenarts.

●De “adoptant” mag zijn kat niet ter euthanasie aanbieden, tenzij er bij de kat sprake is van ondraaglijk lijden dat volgens
de dierenarts niet meer verholpen kan worden. De euthanasie moet in dat geval gediagnosticeerd en uitgevoerd worden
door een dierenarts.

●Indien de kat geëuthanaseerd moet worden vanwege zeer zwaar probleemgedrag waaraan volgens een erkende
gedragstherapeut geen verbetering in kan komen en wat met herplaatsing ook niet op te lossen is dan is de “adoptant”
verplicht vooraf toestemming te vragen aan stichting D.A.C. “Adoptant” is niet gerechtigd de kat zonder toestemming
van stichting D.A.C. te laten euthanaseren.

●De aansprakelijkheid van stichting D.A.C voor eventuele gebreken waarvan het bestaan blijkt na het afsluiten van de
overeenkomst, doch welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al bestaan moeten hebben, is beperkt tot
terugname van het dier. Eventuele kosten welke de “adoptant” in verband met de gebreken heeft gemaakt, blijven voor
rekening van de “adoptant”.

●Het is niet toegestaan om verminkende operaties ter correctie van gedrag of uiterlijk te laten doen.

Stichting D.A.C is gerechtigd bij ernstige schending van dit contract een boete van € 500,00 op te leggen.

●Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde
rechtbank.

Datum:

Stichting D.A.C. gevolmachtigde : De “adoptant”:
Handtekening voor gelezen en goedgekeurd van pag. 1 & 2

Naam: Naam:
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