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

Adoptiecontract en adoptievoorwaarden
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 hond 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 hond overgedragen.
Beide partijen zijn akkoord met de adoptievoorwaarden (Zie bijlage 1).
Gegevens van de desbetreffende hond:
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 hond 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 hond. De adoptant is akkoord met de volgende afspraken:
De hond slaapt in huis of krijgt altijd de optie om in huis te slapen (bijvoorbeeld de deur open
laten indien de hond verkiest buiten te slapen). De hond heeft altijd toegang tot water en
krijgt voldoende (aangepast) voer. De hond krijgt de gepaste medische zorg. De hond krijgt
voldoende mentale en fysieke uitdaging. De hond wordt niet tijdens een lange tijd alleen
gelaten, of aan een ketting/touw vast gebonden. Deze gegevens zijn afhankelijk van hond tot
hond 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 hond 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 adoptiehond 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 hond 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 hond is verplicht. Als de hond 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 hond 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 adoptiehonden worden steeds in orde met hun vaccinaties tegen rabiës en
leptospirose. Deze vaccinaties worden neergeschreven in het paspoort. De honden worden
nog niet ingeënt tegen de rattenziekte en kennelhoest. Indien de adoptant wenst dat
zijn/haar hond immuniteit verkrijgt tegen deze ziektes, moet hij/zij hiervoor zelf een
dierenartsbezoek inplannen.
7 – Vzw KWSPL neemt de inspanningsverplichting op zich om de adoptant te informeren
over het karakter en de gezondheidstoestand van de hond, 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 hond 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 hond na de overdracht.
Handtekening vertegenwoordiger vzw
KWSPL:

Handtekening adoptant:
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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 of hondenschool.
10 – Indien de adoptant de hond niet langer de benodigde zorg kan bieden die de hond,
volgens zijn/haar ras, karakter, leeftijd en grootte nodig heeft, komt de hond 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 hond. De adoptant
heeft de plicht om dit zo snel mogelijk te melden aan het nazorgteam. Vzw KWSPL voelt zich
verantwoordelijk om de hond 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 hond 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 gebruik van het anti-ontsnappingsharnas sterk aangeraden
wordt, zeker in de eerste periode na de overdracht. Indien de adoptant inschat dat het
gebruik ervan niet meer noodzakelijk is voor de veiligheid van de hond en de adoptant het
harnas graag aan vzw KWSPL terug schenkt, kan dit opgestuurd worden naar de
maatschappelijke zetel. Er kan ook contact opgenomen worden met een van de bestuurders
om het eventueel op te halen.
13 – De adoptant gaat akkoord dat vzw KWSPL een foto neemt van de adoptant(en) en de
hond 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 Mediterrane ziekten en zal dit ten gepaste tijde ook aan zijn/haar
dierenarts melden, in het geval de hond afkomstig is uit Zuid-Spanje. Vzw KWSPL laat de
honden 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 deze
Mediterrane ziekten. De resultaten van deze tests worden meegegeven aan de adoptant in
het paspoort.
Belangrijk: bij vermoedens van Mediterrane ziekten is het aangewezen een volledig
bloedprofiel te laten opstellen bij een dierenarts (geen SNAP-test). Neem contact op met ons
nazorgteam voor ondersteuning!
Leishmania:
Algehele toestand van de hond: geleidelijke toenemende lusteloosheid, gewichtsverlies
ondanks dat hij goed eet of zelfs veel meer eten krijgt, bewegingsproblemengewrichtsklachten, koorts, slaapzucht, bloedarmoede (bleke slijmvliezen), lymfeklieren
vergroot, vooral in hals- en knieholte.
Handtekening vertegenwoordiger vzw
KWSPL:

Handtekening adoptant:
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Huidklachten: blaren in oren en rond ogen, droge schilferige huid en wondjes die slecht/niet
genezen, kale plekken: oren, de neus/rond de ogen + symmetrische kaalheid op lichaam
en/of hoofd, roze ooglidranden en-of rond de neus en kale plekjes achterop de oren, korsten
en kloven aan neusspiegel en voetzooltjes en zweren op de huid en in de slijmvliezen, rode
geïrriteerde huid/blauwe plekken.
Ehrlichia:
Koorts, Sloomheid, Rillingen, Gebrek aan eetlust, Bloedarmoede.
Minder vaak voorkomend zijn: gezwollen lymfeklieren, pijnlijke spieren en gewrichten,
neusbloedinging, bloed in de urine, rug en nekpijn, ooginfecties, toevallen,
ademhalingsproblemen, hartproblemen.
Hartworm (Dirofilaria Immitis):
De eerste klinische symptomen treden 5-7 maanden na besmetting op. De ontwikkeling van
hartwormziekte bij honden verloopt doorgaans langzaam en geleidelijk. De meeste
geïnfecteerde honden blijven jarenlang symptoomloos. De schade aan de bloedvaten is
doorgaans ernstiger bij honden die lichamelijk zeer actief zijn.
Symptomen kunnen zijn: zwakheid, chronische hoest, minder of niet eten, gewichtsverlies,
uitdroging, milde tot ernstige benauwdheid, bewustzijnsverlies (flauwvallen) na inspanning of
opwinding, vocht in de buik (ascites), zwelling in de achterpoten (oedeem), zwelling van kop
en voorpoten (Vena cava syndroom), plotselinge dood.
Tekenkoorts (Babesiose):
Sloomheid, hoge koorts, hoge hartslag, bleke slijmvliezen door bloedarmoede, rood-bruine
urine door de bloedafbraak.
Anaplasma:
Koorts, moeheid, slaperigheid, slechte eetlust, pijntjes, stijfheid, diarree en/of braken,
wondjes op de huid, benauwdheid, bleke slijmvliezen, het gedeelte boven het tandvlees.
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 _____/_____/__________

Handtekening vertegenwoordiger vzw
KWSPL:

Handtekening adoptant:
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