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Adoptiecontract (bruikleenovereenkomst)
Partijen:
Stichting Animal’s Faith, gevestigd te (6222 NJ) Maastricht, aan de Karveelweg 33, in deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar voorzitster mevrouw L.G. Wolting, hierna te noemen: “de Stichting”;
En
De heer/mevrouw:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Hierna te noemen: “Bruiklener”
zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 - Bruikleen
1. De Stichting geeft heden aan Bruiklener in bruikleen de navolgende hond:
Naam:
Geslacht:
Ras:
Geboortedatum:
Kleur:
Bijzonderheden:
Chip: ja
Chipnummer:
dit voor onbepaalde tijd en tot wederopzegging; de bruikleen eindigt op de datum waartegen wordt opgezegd.
Ja! Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Animal’s Faith zodat ik op de hoogte word gehouden van nieuwe
cursussen, open dagen en andere interessante nieuwtjes (mijn gegevens worden nooit met derden gedeeld).
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2. Bruiklener verklaart de genoemde hond van de Stichting in ontvangst te hebben genomen. De hond blijft te allen
tijde eigendom van de Stichting en kan bij het niet nakomen van de onderhavige bruikleenovereenkomst worden
teruggevorderd door de Stichting. In dat geval verplicht Bruiklener zich om de hond (inclusief het bijbehorende
dierenpaspoort) onverwijld aan een vooraf bekendgemaakte medewerker van de Stichting mee te geven.
3. Het adoptiebedrag bedraagt €
,- Hiermee steunt Bruiklener het werk van de Stichting terzake de opvang
en de begeleiding van de dieren. Het bedrag is nadrukkelijk geen koopsom. Bruiklener heeft nimmer recht op restitutie
van dit bedrag.
4. Bruiklener is verplicht om de hond een aanpassingstijd van 8 weken te geven en gedurende die periode wekelijks
op eigen initiatief contact op te nemen met de Stichting over het welzijn en het gedrag van de hond. Indien Bruiklener
gedurende de aanpassingstijd van 8 weken op welke wijze dan ook problemen ervaart met de hond of diens gedrag,
dan dient de Bruiklener direct contact op te nemen met de Stichting en diens hulp en advies onverwijld op te volgen.
De Stichting is alsdan gerechtigd om de maatregelen te nemen die zij geraden acht, waaronder het inschakelen van
een gedragstherapeut van de Stichting.
5. Bruiklener is verplicht om bij de eerste negatieve gedragingen van de hond, hap- en/of bijtindicidenten direct
contact op te nemen met de Stichting.
6. Tevens betaalt Bruiklener bij aanvang van de bruikleen een borg van € 300,-, als waarborg om de hond de
noodzakelijke aanpassingstijd van 8 weken te geven. De borg wordt na 8 weken na het sluiten van de onderhavige
overeenkomst door de Stichting aan Bruiklener gerestitueerd. Indien Bruiklener de hond binnen 8 weken na het
sluiten van de onderhavige overeenkomst weer terugbrengt naar de Stichting, verliest Bruiklener het recht op
restitutie van de borg.
7. De Stichting werkt niet met proefperiodes. Bruiklener verklaart door ondertekening van deze overeenkomst, dat
het in bruikleen nemen van de hond is geschied na hier goed over te hebben nagedacht. Bruiklener zal zich er dan ook
voor inspannen om al het mogelijke te doen om goed voor de hond te zorgen.
8. Indien Bruiklener na ommekomst van een periode van 8 weken alsnog de hond teruggeeft aan de Stichting, zal de
Stichting een bedrag van € 195,- aan afstandskosten doorberekenen aan Bruiklener.
Artikel 2 – Verplichtingen Bruiklener
1. Bruiklener is verplicht als een goed huisvader voor de hond te zorgen overeenkomstig de normen en geldende weten regelgeving op het gebied van dierenwelzijn, alsook de kosten voor het onderhoud van de hond te dragen en de
hond bij het einde van de bruikleenovereenkomst aan de Stichting terug te geven.
2. Bruiklener is verplicht om de hond bij koud weer toegang te geven tot een verwarmde ruimte. De hond mag niet
aan een ketting worden gelegd. De hond mag niet 24 uur per dag in een kennel worden gehouden.
3. Bruiklener is verplicht om te zorgen voor voldoende en kwalitatief geschikte voeding voor de hond.
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4. Bruiklener is verplicht om zorg te dragen voor voldoende lichaamsbeweging voor de hond, zulks in
overeenstemming met het ras, de leeftijd en de grootte van de hond.
5. Bruiklener is verplicht om bij ziekte van de hond voor eigen rekening te zorgen voor passende diergeneeskundige
behandeling en is verplicht om de hond jaarlijks te laten vaccineren volgens de in Nederland geldende
vaccinatievoorschriften.
6. Bruiklener is verplicht om ten minste twee keer per jaar de Stichting mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte te
brengen van het welzijn van de hond.
7. Het is Bruiklener verboden om de hond, hetzij om niet hetzij tegen een vergoeding, aan een derde in gebruik af te
staan c.q. bij een derde te herplaatsen of aan een derde te verhuren. De hond mag niet worden gebruikt voor
commerciële doeleinden, waaronder fokken.
8. Bruiklener mag de hond nimmer ter beschikking stellen van een instelling die zich bezighoudt met dierproeven (in
de breedste zin van het woord).
9. Bruiklener mag de hond niet gebruiken om deel te nemen aan races en/of aan de jacht.
10. Bruiklener dient de Stichting onmiddellijk in kennis te stellen indien de hond is weggelopen.
11. Bruiklener is verplicht om zich onmiddellijk tot de Stichting te wenden indien Bruiklener deze voorwaarden niet
meer wil of kan nakomen, zodat de Stichting de gelegenheid heeft om het dier elders onder te brengen. Dit heeft te
gelden als opzegging van de Bruikleenovereenkomst.
12. De Stichting registreert de hond zelf bij de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG) en zal hiervoor ook de
kosten dragen. De hond zal geregistreerd blijven op naam van de Stichting. Door het ondertekenen van deze
Bruikleenovereenkomst, geeft Bruiklener daarvoor onherroepelijk toestemming De eigendom van de hond blijft ten
alle tijden bij de Stichting rusten.
13. Bruiklener is verplicht om, wanneer er voor de hond gedragskundige hulp wordt ingeschakeld, deze hulp enkel via
de Stichting in te roepen. Enkel na uitdrukkelijk overleg en voorafgaande schriftelijke toestemming, mag Bruiklener
een andere gedragskundige inschakelen. Bruiklener mag de hond dus niet zonder overleg (laten) trainen op een andere
wijze dan via de Stichting.
14. Indien de hond wegens ziekte of ouderdom moet worden ingeslapen, zal Bruiklener de Stichting hier tijdig (vooraf)
schriftelijk van op de hoogte stellen. Deze ingreep mag vervolgens enkel door een erkend dierenarts worden
uitgevoerd.
15. Indien de hond is overleden, is Bruiklener verplicht om de Stichting daarover schriftelijk te informeren en het
paspoort te retourneren aan de Stichting.
16. Bruiklener is verplicht om tijdens de looptijd van de bruikleenovereenkomst huisbezoeken door de Stichting toe te
laten. Dit zodat de Stichting zich ervan kan vergewissen dat de hond in de juiste omgeving wordt geplaatst, en dat de
voorwaarden van deze bruikleenovereenkomst door Bruiklener worden nagekomen. De Stichting zal huisbezoeken
tijdig schriftelijk aankondigen aan Bruiklener.
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17. Niet-naleving door Bruiklener van één of meerdere van de bovenstaande punten van onderhavige
bruikleenovereenkomst geeft de Stichting het recht om de hond onmiddellijk terug te vorderen en de
bruikleenovereenkomst te beëindigen. Dit zal gemotiveerd en schriftelijk gebeuren. Tevens heeft de Stichting het recht
om de hond terug te vorderen wanneer – ter uitsluitende beoordeling van de Stichting – het welbevinden van de hond
of de veiligheid van anderen (mensen en dieren) in het geding is. Alle kosten die hieruit voortvloeien, komen ten laste
van Bruiklener.

Artikel 3 - Kosten
1. Alle kosten, gemaakt ten behoeve van de hond tijdens de duur van deze overeenkomst zijn voor rekening van
Bruiklener.
2. Eventuele kosten voor het vervoer van de hond van de Stichting naar Bruiklener en van Bruiklener naar de Stichting
zijn voor rekening van Bruiklener.
Artikel 4 - Aansprakelijkheid
1. De Stichting is niet aansprakelijk voor ziekten en/of letsel aan de hond, opgelopen nadat de hond aan Bruiklener ter
beschikking is gesteld.
2. Bruiklener verklaart de Stichting volledig te vrijwaren voor alle kosten, voortgekomen uit een lichamelijke of
psychische afwijking van het dier dat zich na adoptie openbaart.
3. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor enige schade toegebracht door de hond, direct of indirect. Hieronder valt
elke vorm van schade (in de breedste zin des woords), toegebracht door de hond aan Bruiklener, diens gezinsleden,
derden of hun eigendommen. Bruiklener is hiervoor volledig verantwoordelijk.
Artikel 5 - Herplaatsing
Indien de hond door omstandigheden onverhoopt niet langer bij de Bruiklener kan of mag verblijven, zullen de
Stichting en de adoptant streven naar een goede herplaatsing. De Stichting heeft het recht om minimaal 14 dagen
naar een oplossing te streven. Indien geen redelijke oplossing door de Stichting kan worden gevonden zal het dier
terug worden gebracht naar de oorspronkelijke verblijfplaats bij de Stichting. De onderhavige bruikleenovereenkomst
zal dan eindigen.
Artikel 6 – Korting op verblijf en gedragstherapiesessie
Bruiklener heeft recht op een korting van 10% bij verblijf in het pension van Animal's Faith of bij de
gedragstherapiesessies, wanneer dit de in deze overeenkomst bedoelde hond betreft.
Artikel 7 - Wijzigingen
1. Wijziging van de onderhavige bruikleenovereenkomst kan slechts schriftelijk plaatsvinden, met instemming van
beide partijen.
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2. Bruiklener is verplicht om een adreswijziging tijdig door te geven aan de Stichting.

Artikel 8 - Boete
1. Indien Bruiklener na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan door de Stichting niet
onmiddellijk voldoet aan een verzoek van de Stichting tot teruggave van de hond, verbeurt Bruiklener, onverminderd
en bovenop het recht van de Stichting op volledige schadevergoeding, een boete van € 100,- voor iedere dag, dat
Bruiklener, na bij aangetekende brief door de Stichting aangemaand te zijn, aan zijn verplichtingen niet voldoet.
2. Indien het in lid 1 genoemde geval zich voordoet, is de Stichting bevoegd een geschil betreffende de teruggave van
de hond aan het oordeel te onderwerpen van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, rechtsprekende in
kort geding.
Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals
bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen,
zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Maastricht op:

Plaats: Maastricht

Datum:

Handtekening Stichting Animal’s Faith
Voor deze, L.G. Wolting.

Handtekening Bruiklener
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