
  ADOPTIE CONTRACT BELANGRIJKE VRAGEN
                         Gelieve alle vragen duidelijk, correct, en naar waarheid in te vullen. 

1* Waarom wil u graag een hond adopteren?

2* Hoe bent u bij ons terecht gekomen?

3* Is uw hele familie akkoord met de adoptie van de hond?

4* Heeft u jonge kinderen? Leeftijd van de kinderen.

5* Bent u zwanger?

6* Is iemand van uw familieleden allergisch voor honden?

7* Heeft u reeds een hond gehad?

8* Wat is er met de hond gebeurd?

9* Heeft u nog andere honden?

 Ras:                                        Teef/Reu                                      Leeftijd:                                     



10* Indien u nog geen hond hebt gehad en u of een van uw familieleden is allergisch, 

Wat doet u dan met de hond?

11* Kent u het ras van de hond die u nu wil adopteren? Kent u de kenmerken van dit ras? 

Heeft u al dergelijke soort ras gehad?

12* U woont: 

a/ appartement                               b/ huis met tuin                             c/ huis zonder tuin

13* Waar zal de hond verblijven? 

a/ in huis                                       b/ in de tuin                                 c/ in een hok

14* Indien u een tuin heeft, hoe groot is die?

15* Indien de hond in een hok/ren zit, hoe groot is het hok en de ren?

16* Hoeveel tijd kan u per dag besteden aan het uitlaten van de hond?  

Hoeveel keer per dag kan u hem uitlaten?

17* Wie zal de hond telkens uitlaten? Leeftijd?

18* Is uw huis gehuurd? Heeft u toestemming van de eigenaar om een dier te houden?

19* Wat gebeurt er als de hond schade toebrengt aan het eigendom, of teveel lawaai maakt? 

Wat doet u dan met de hond?



20* Wat indien u zou verhuizen en er geen dieren in uw nieuwe woonst mogen gehouden worden? 

Wat doet u met de hond?

21* Zit de hond veel alleen overdag?

22* Waar zal de hond overdag verblijven als u werken bent?

23* Waar zal de hond 's nachts slapen? 

24* Wat doet u met de hond wanneer u op vakantie gaat?

25* Indien u voor een pup kiest, zal u puppy training volgen?

26* Wat doet u indien de hond geen ervaring heeft met het leven in een huis en dit nog moet leren? 

27* Wat doet u ingeval uw kinderen brutaal zijn met de hond en de hond hen bijt?

28* Heeft u nog andere dieren in huis, behalve honden?

30 * Wie krijgt de verantwoordelijkheid over het dier? Welke leeftijd?

31* Welke dierenarts heeft u? Woont deze bij u in de buurt?

32* Weet u dat een dier jaarlijks wel een som geld kost? Bent u bereid dit te betalen?



33* Bent u bereid om eventueel een verzekering voor uw dier te nemen ingeval van ongeval, 

schade aan derden, dierenartskosten, te dekken? Of gaat u dit zelf betalen? 

34* Weet u dat het verboden is om de hond op terras of aan een ketting te houden? 

Bent u bereid dit niet te doen?

                            VERPLICHTINGEN voor de ADOPTANT

1* Bent u bereid om het Resort direct op de hoogte te brengen als de hond vermist wordt?

2* Bent u bereid om het Resort op de hoogte te brengen bij eventuele problemen met de hond?

3* Bent u bereid om halfjaarlijks foto's van de toestand van de hond door te sturen? We stellen u ervan 

op de hoogte dat een controle kan uitgevoerd worden over de toestand van de hond en de plaats waar hij zal 

verblijven.

4* Bent u bereid om de hond terug af te staan aan onze organisatie indien er problemen zouden voordoen met 

de hond of met uw familieleden? Wij melden u hierbij dat de adoptievergoeding niet terug gegeven wordt. 

Elke hond wordt afgeleverd meteen chip, op uw naam. Wij kunnen ten allen tijde controle doen of de hond zich 

eventueel in een asiel bevindt of achtergelaten werd, waarvoor wij de bevoegde instanties van uw verblijfplaats 

direct zullen contacteren.Animal Love and Rescue, zal, indien nodig door omstandigheden, 

de hond zelf elders ter adoptie plaatsen. 

We weten dat we u veel vragen stellen, maar we zijn dit wettelijk verplicht bij elke adoptie. Als organisatie moeten we de 

zekerheid hebben dat de hond goed terecht komt, een gelukkig leven zal krijgen, geliefd zal zijn, verzorgd wordt, en dat hij

ook alle medische zorgen zal krijgen die hij nodig heeft. Daarom kunnen we ook af en toe controles doen om dit na te kijken.

Bij het ingevulde adoptiecontract vragen wij u ook om een aantal foto's mee door te sturen van uw (eventuele) gezin, uw

verblijfplaats (woonst) en waar de hond terecht zal komen. 

Indien u een hond zou kiezen waarvan onze organisatie weet dat die niet geschikt voor u of uw gezin is, dan zullen wij u 

aanraden om een ander type hond te kiezen. Veel van onze honden zijn geen zuivere rassen maar gemixte rassen en kunnen 

vaak andere karaktertrekken vertonen die afwijken van echte rashonden.



Animal Love and Rescue

Vancast Investments SL

Camino Arroyo Seco S/N

29108 Guaro

Malaga Spanje

0034/634 332 912

animalloveandrescue@gmail.com

NIF B 9327777 0

                                    GEGEVENS VAN DE ADOPTANT

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:

GEMEENTE:                                         POSTCODE:                                      LAND:

TEL NR:                                              EMAIL ADRES:

NATIONALITEIT:                                    GEBOORTEDATUM:

NR IDENTITEITSKAART:                                                                               NIE NR:

U verklaart hierbij dat de gegevens door u ingevuld, naar waarheid zijn.

Handtekening

Animal Love and Rescue heeft het recht om de hond terug te nemen indien leugens, mishandeling, of slechte behandeling van 

de hond wordt vastgesteld.

mailto:animalloveandrescue@gmail.com































