Bauwerwaan 32, 9030 Lievegem
vzw.kwspl@gmail.com
www.asapgranada.es/wij

Adoptiecontract en adoptievoorwaarden (kat)
De volgende twee partijen:
De volgende twee partijen,
Vzw KWSPL:
Ondernemingsnummer: 0713.643.054
Maatschappelijke zetel: Bauwerwaan 32, 9930 Lievegem, België
Bij deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: _____________________________________
en
De adoptant:
Voor- en achternaam: _______________________________________________________
Naam op Facebook (indien anders): ____________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________
Postcode en woonplaats:_____________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________
E-mail adres: ______________________________________________________________
Rijksregisternummer: ________________________________________________________
Verklaren bij deze dat:
De overdracht van de kat uit de zorg van het netwerk van vzw KWSPL naar de zorg van de
adoptant op _____/_____/__________ gebeurde.
De adoptiepremie bedraagt € _____________, uitgeschreven €_______________________
___________________________________________. Dit bedrag werd voor of tijdens de
overdracht overgeschreven op de rekening BE94 9501 5232 7014 t.a.v. vzw KWSPL.
Het dierenpaspoort wordt samen met de kat overgedragen.
Beide partijen zijn akkoord met de adoptievoorwaarden (Zie bijlage 1).
Gegevens van de desbetreffende kat:
Naam: ___________________________________________________________________
Nieuwe naam: _____________________________________________________________
Geboortedatum: _____/_____/__________
Geslacht: reu / teef (schrappen wat niet past)
Gesteriliseerd (op moment van overdracht): ja / nee (schrappen wat niet past)
Kleur vacht: _______________________________________________________________
Speciale kenmerken: ________________________________________________________
Chipnummer: ______________________________________________________________
Nummer Europees paspoort: __________________________________________________

Handtekening vertegenwoordiger vzw
KWSPL:

Handtekening adoptant:
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Bijlage 1: Adoptievoorwaarden
1 – De adoptant begrijpt dat het welzijn van de kat altijd op de eerste plaats komt. Indien er
iets in de situatie van de adoptant verandert waardoor zijn/haar omstandigheden niet meer
ideaal zijn, is de adoptant verplicht om zo snel mogelijk contact op te nemen met het
nazorgteam (zie bijlage 2) om verdere ondersteuning te ontvangen.
2– Zorg voor de kat. De adoptant is akkoord met de volgende afspraken:
De kat slaapt in huis of krijgt altijd de optie om in huis te slapen (bijvoorbeeld de deur open
laten indien de kat verkiest buiten te slapen). De kat heeft altijd toegang tot water en krijgt
voldoende (aangepast) voer. De kat krijgt de gepaste medische zorg. De kat krijgt voldoende
mentale en fysieke uitdaging. De kat wordt niet tijdens een lange tijd alleen gelaten, aan een
ketting/touw vast gebonden of in een kleine ruimte vast gehouden. Deze afspraken zijn
afhankelijk van kat tot kat en werden uitvoerig overlegd tijdens het huisbezoek.
3 – Vzw KWSPL raadt de adoptant op om op voorhand voldoende informatie op te zoeken
over de noden (fysiek en mentaal) die de kat volgens ingeschatte ras heeft. Indien er andere
dieren of kinderen deel uit maken van het gezin van de adoptant, is het aangewezen dat de
adoptant hierover opzoekt hoe je best de adoptiekat introduceert aan deze gezinsleden. Vzw
KWSPL bevestigt dat haar leden hierover graag in dialoog gaan met de adoptant.
4 – Binnen de twee weken na de overdracht zal de kat in de Belgische databank
geregistreerd worden op het adres van de adoptant en met de juiste contactgegevens. Dit
gebeurt door vzw KWSPL, de kosten hiervan zijn ingerekend in de adoptiebijdrage. Vzw
KWSPL raadt de adoptant aan deze gegevens te laten controleren bij het eerste
dierenartsbezoek. Bij een verhuis of verandering van contactgegevens, dient dit door de
adoptant zelf aangepast te worden bij een dierenarts. Adoptanten die in Nederland wonen
dienen dit zelf in orde te brengen.
5 – De sterilisatie/castratie van de kat is verplicht. Als de kat nog niet
gesteriliseerd/gecastreerd is op het moment van de overdracht, zal de adoptant dit ten
gepaste tijde laten uitvoeren door een erkende dierenarts. Vzw KWSPL heeft het recht om
hiervan een bewijs op te vragen op elk moment in de tijd. Het is de adoptant niet toegestaan
de kat te gebruiken om mee te fokken.
Kanttekening: indien om bepaalde (medische of gedragsmatige) problemen een
sterilisatie/castratie niet gunstig is, kan hiervan worden afgeweken. Een goedkeuring van het
nazorgteam is in dit geval noodzakelijk.
6 – De adoptiekatten worden steeds in orde gebracht met hun vaccinaties tegen rabiës,
niesziekte, kattenziekte en leukemie. Deze vaccinaties worden neergeschreven in het
paspoort.
7 – Vzw KWSPL neemt de inspanningsverplichting op zich om de adoptant te informeren
over het karakter en de gezondheidstoestand van de kat, voor zover deze informatie bekend
is. De adoptant realiseert zich dat het over een levend wezen gaat, waardoor het niet te
voorspellen valt hoe de evolutie van het karakter en/of de gezondheid van de kat na de
overdracht zal verlopen. Vzw KWSPL is niet aansprakelijk voor, en sluit derhalve iedere
aansprakelijkheid uit, ten aanzien van (medische) kosten verband houdende met
gedragswijzigingen, letsel of ziekte van de kat na de overdracht.
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8 – De adoptant verklaart en garandeert dat informatie, zowel in deze overeenkomst, als ook
in alle eerdere (e-mail, telefonische of andere) contacten tussen partijen feitelijk juist is. De
adoptant zal vzw KWSPL op de hoogte brengen bij wijzigingen.
9 – De adoptant is akkoord met de nazorg die door vzw KWSPL wordt voorzien. Dit gaat
(minstens) om een telefoongesprek ongeveer twee weken na de adoptie. Indien het
nazorgteam dit nodig acht, zal verdere ondersteuning ondernomen worden. Hieronder valt
o.a. telefonische gesprekken, gesprekken via WhatsApp of Messenger, een huisbezoek,
maar ook ingaan op aanraden van verdere ondersteuning door een professionele
gedragstherapeut.
10 – Indien de adoptant de kat niet langer de benodigde zorg kan bieden die de kat, volgens
zijn/haar ras, karakter, leeftijd en grootte nodig heeft, komt de kat terug in het zorgnetwerk
terecht van vzw KWSPL. Dit proces kan opgestart worden zowel op verzoek van de adoptant
als van de organisatie. De reeds betaalde adoptiepremie zal dit geval gebruikt worden voor
de opvang en herplaatsing van desbetreffende kat. De adoptant heeft de plicht om dit zo snel
mogelijk te melden aan het nazorgteam. Vzw KWSPL voelt zich verantwoordelijk om de kat
zo snel mogelijk op te vangen in een van hun gastgezinnen en de adoptant te ontlasten. Het
is in geen enkel geval toegestaan om de kat naar een asiel te brengen of te verkopen aan
een derde partij.
Handtekening voor akkoord:
11 – De adoptant is akkoord met de toevoeging aan de Facebook groep “ASAP hondjes in
België”: ja / nee (schrappen wat niet past).
12 – De adoptant beseft dat het belangrijk is om de kat een eerste periode van 6 tot 8 weken
in huis te houden om het te laten wennen aan de nieuwe omgeving. Indien de woonplek niet
veilig is voor katten, wordt het afgeraden om de kat zonder toezicht buiten te laten.
13 – De adoptant gaat akkoord dat vzw KWSPL een foto neemt van de adoptant(en) en de
kat bij de overdracht. Deze foto mag gedeeld worden op de website, Facebook- en
Instagrampagina van vzw KWSPL: ja / nee (schrappen wat niet past).
14 – De adoptant is op de hoogte dat hij/zij oplettend dient te zijn voor de symptomen die
voorkomen bij de volgende ziekten en zal dit ten gepaste tijde ook aan zijn/haar dierenarts
melden, in het geval de kat afkomstig is uit Zuid-Spanje. Vzw KWSPL laat de katten altijd op
controle gaan bij de dierenarts voor een algemene gezondheidscheck en, indien ze ouder
zijn dan zes maand zijn bij het verlaten van Spanje, testen op de volgende gekende
kattenziekten. De resultaten van deze tests worden meegegeven aan de adoptant in het
paspoort.
Belangrijk: bij vermoedens van ziekten is het aangewezen een volledig bloedprofiel te laten
opstellen bij een dierenarts (geen SNAP-test). Neem contact op met ons nazorgteam voor
ondersteuning!
Kattenaids (FIP):
Acute fase: Niet lekker in het vel zitten, koorts, soms zwelling aan de lymfeklieren.
Tweede fase: Kat lijkt gezond na herstel van de eerste fase, maar de ziekte is nog aanwezig
in het bloed.
Derde fase: Immuunsysteem van de kat is aangetast dus het dier is minder beschermd tegen
infecties. Veel voorkomende symptomen zijn sloomheid, koorts, verlies van eetlust,
gewichtsverlies, zwelling aan de lymfeklieren en ontsteking van het tandvlees. Andere
voorkomende problemen zijn ademhalingsproblemen, infecties van het maagdarmkanaal
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(diarree), ontsteking van het neusslijmvlies (niezen en neusuitvloeiing), huidontstekingen,
bloedarmoede, oogontstekingen en aandoeningen van het zenuwstelsel
(gedragsverandering of toevallen).
FeLV:
FeLV kan vele soorten ziektebeelden veroorzaken waarvan leukemie één ervan is. Het
belangrijkst zijn secundaire gevolgen van de infectie door een verminderde afweer,
waaronder FIP, toxoplasmose, bacteriële ontstekingen, tandvleesontstekingen, abcessen,
huidontstekingen en oogontstekingen (uveïtis).
Andere symptomen kunnen zijn: bloedarmoede, vermageren, benauwdheid, koorts,
sloomheid, zwelling van lymfeknopen, slecht eten en verlammingsverschijnselen. Ook
voortplantingsproblemen, zoals abortus, sterfte van pasgeboren kittens en onvruchtbaarheid,
kunnen door FeLV veroorzaakt worden. Daarnaast worden regelmatig tumoren gezien bij
FeLV, zoals maligne lymfoom, tumoren in lever, nieren, buikvlies of milt en leukemie. Het is
afhankelijk van waar de tumoren zich bevinden en welke organen aangetast zijn, welke
klachten de kat krijgt.
Handtekening voor gelezen:
Bijlage 2: Contactgegevens vzw KWSPL
E-mail: vzw.kwspl@gmail.com
Telefoonnummers:
Fien: +32(0)471 23 07 41 - nazorg
Tessa: +32(0)479 08 23 34 - adoptie
Febe: +32(0)477 29 03 92 - adoptie
Els: +32(0)470 48 54 16 - adoptie
Charlotte: +32(0)472 81 39 85 - transport en opvang
Margaux: +32(0)472 73 21 32 - transport en opvang

In tweevoud en naar waarheid ingevuld op _____/_____/__________
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