ADOPTIECONTRACT
Beste adoptant,
We zijn blij dat u ervoor heeft gekozen om een (zwerf)kat(je) uit onze opvang een nieuwe thuis te bezorgen.
Voor deze dieren, die dikwijls al een heftige periode achter de rug hebben, is dit zeer waardevol. Een nieuwe
thuis, een nieuwe omgeving waarin elk dier verder volwassen kan worden zonder nog angst te hoeven hebben
om te moeten “overleven”. (Zwerf)katjes die, vanaf de dag dat ze geboren werden, direct werden bloot gesteld
aan allerlei nadelige invloeden, waarvan de moederkat soms niet meer aanwezig was en/of katjes die ernstig
ziek waren op het moment dat ze bij ons arriveerden. Zwerf(kat)jes die dankzij u ook een kans op een goed
bestaan krijgen. Nogmaals dank!
Wij, als The Little Five, engageren ons om elk (zwerf)kat(je) alle kansen te geven door elk dier van de juiste
medische verzorging te voorzien, een opvangplaats te bieden en ze in een kleinschalige opvang de nodige tijd
en aandacht te geven om ze te socialiseren en ze te laten wennen aan mensen en het familiale leven. Met als
enige doel om ze op een later tijdstip ter adoptie aan te bieden zodat we voor elk van hen een nieuwe thuis
vinden. Aanvullend wordt elke kat voorzien van alle verplichte wettelijke inentingen, wordt een chip geplaatst,
het dier geregistreerd en krijgt elk dier medicatie tegen wormen en vlooien.
De keerzijde van de medaille is dat wij niet in alle gevallen exact op de hoogte zijn van wat de voorgeschiedenis
is van elk dier. Dat wil zeggen dat wij, als The Little Five, dan ook geen garanties kunnen bieden naar de
gezondheid van het (zwerf)kat(je). Niettegenstaande elk dier bij ons pas mag vertrekken nadat wij van mening
zijn dat het (zwerf)kat(je) voldoende gezond is, kan het nog altijd gebeuren dat de dieren op een later tijdstip
weer ziek worden of dat bepaalde symptomen terug de kop opsteken en langer als normaal blijven aanhouden.
Dit is spijtig genoeg ook een gevolg van het korte doch harde zwerversbestaan!
We vinden het onze plicht om hier helder en transparant over te communiceren, maar zijn er ook van overtuigd
dat u, als dierenvriend, dit ook begrijpt en het belang van het dier steeds voorop wilt stellen.
Uiteraard mag u ons steeds contacteren mocht u op een later tijdstip nog vragen hebben, of als u zich ongerust
maakt over uw dier.
Rest er ons enkel nog u héél veel geluk te wensen met uw nieuwe ‘familielid’ en we hopen samen met u dat
hij/zij snel gewend geraakt aan zijn/haar nieuwe familieleden en omgeving.

The Little Five team

Glenn Verbruggen
Gedelegeerd Bestuurder
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ADOPTANT
Naam:
Straat:

Nr:

Postcode:

Gemeente:

Tel.:
Email:
Nieuwe naam van de kat:

KAT:

AANKOMSTNR:

Geslacht: M / V

ID-nummer paspoort:

Chipnummer (klever) :

Bij vertrek:
 gesteriliseerd/gecastreerd
 ontvlooid

Boekje dierenarts aanwezig:

 chip
 ontwormd

 Ja

 gevaccineerd
 getest op AIDS/Leucose (volwassen kat)

 Neen

Opmerkingen :

Als bijdrage in de kosten werd de som van € ______ betaald.
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ADOPTIEVOORWAARDEN
1.

De adoptant verbindt er zich toe om het dier een goede en liefdevolle thuis te bezorgen.
Hij/zij zal er alles aan doen om de kat(ten) goed te verzorgen, steeds te voorzien van goede en volwaardige voeding en
vers drinkwater.

2.

Een kat heeft tijd nodig om zich aan te passen. De ene al wat langer dan de andere. De adoptant gaat er mee akkoord om
het dier de eerste 6 weken binnenhuis te houden en het dier pas buiten te laten als het zich binnen volledig op zijn gemak
voelt.

3.

Het dier is gechipt en geregistreerd op naam van The Little Five vzw. Dit omdat wij dat wettelijk verplicht zijn, maar het is
vooral een goede zaak omdat er bij verlies, ongeval of sterfte steeds iemand gecontacteerd kan worden.
De adoptant gaat er mee akkoord om het dier zo spoedig mogelijk en ten laatste 2 maanden na adoptie op zijn/haar naam
te laten registreren bij een erkende dierenarts. De kosten voor het overzetten van de registratie zijn ten laste van de
adoptant.

4.

The Little Five vzw verklaart dat ieder dier onderzocht werd door een erkende dierenarts. Adoptant erkent het risico op
verborgen gebreken van het dier die door de dierenarts onmogelijk vastgesteld konden worden, alsook het risico dat het
dier mogelijk niet 100% gezond is als gevolg van de (zwerfkat)achtergrond van het dier.

5.

Indien het dier ziek is, het slachtoffer werd van een ongeval of een operatie moet ondergaan, verbindt de adoptant zich er
toe om een erkende dierenarts in te schakelen en zal adoptant instaan voor de kosten hiervan. The Little Five vzw is niet
verantwoordelijk voor medische kosten, of welke andere kosten dan ook die gemaakt worden na overdracht van het dier
aan de adoptant.

6.

Voor zover dit nog niet uitgevoerd (*) zou zijn, gaat adoptant er mee akkoord om bij adoptie van een kitten, de
vervolgvaccinatie(s) op eigen kosten te laten uitvoeren bij een erkende dierenarts, en dit binnen 3 tot 5 weken na de
eerste vaccinatie(s). zie Paspoort van het dier voor alle details
(*) Indien door omstandigheden de 2de vaccinatie(s) door The Little Five vzw reeds voorzien moeten worden, zullen de kosten voor deze
vaccinatie en het dierenartsbezoek integraal doorgerekend worden aan de adoptant.
Deze komen dus bovenop de standaard adoptieprijs.

7.

De adoptant gaat er mee akkoord dat het dier, op gepaste tijden, de nodige medische verzorging krijgt.
Katten dienen jaarlijks te worden gevaccineerd. Ook moeten ze regelmatig worden ontwormd en ontvlooid. Hoeveel keer
per jaar is afhankelijk van het feit of de dieren volledig binnen/buiten leven. Vraag ons gerust advies en/of spreek er over
met een erkende dierenarts.

8.

The Little Five vzw is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de kat na overdracht van het dier aan de adoptant.

9.

De adoptant verbindt zich binnen er toe om 2 weken na adoptie The Little Five vzw in te lichten omtrent de toestand van
het dier. Dit kan telefonisch of per email. The Little Five vzw heeft steeds het recht om contact op te nemen met de
adoptant in persoon of via telefoon/e-mail.

10. Reserveringskosten en adoptiebijdrages worden niet terugbetaald, het betaalde bedrag is immers een bijdrage in de
onkosten en geen aankoopsom.
11. Dit contract is rechtsgeldig verklaard door de partijen, bij niet-naleving heeft The Little Five vzw het recht om het dier terug
op te eisen en kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
Opgemaakt in tweevoud te Wommelgem op ………/……………/20….. (datum)
Voor akkoord met alle voorwaarden

Voor akkoord met alle voorwaarden

Handtekening adoptant

Handtekening opvang

Plaats: ______________________

Plaats: _______________________________

Datum: ___ / ___ / 20…..

Datum: ___ / ___ / 20…..
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