ADOPTIEOVEREENKOMST
Animal Care España/Spaanse Honden in Nood
Voor deze overeenkomst gelden de hierna bepaalde voorwaarden die vooraf aan de ondertekening door partijen grondig werden
besproken, toegelicht en aanvaard.
De hieronder genoemde partijen:
1. Animal Care España – Spaanse Honden in Nood gevestigd in El Refugio de la Cala de Mijas en geregistreerd onder nummer
G92679372, met administratief adres Avenida Jardines Calahonda 1, Fase C, Apt. 21, Sitio de Calahonda, 29649 Mijas
(Malaga), Spanje, www.ace-charity.org – hierna genoemd ‘A.C.E.’,
en
2. Dhr./Mevr.:________________________________________________________________– hierna genoemd ‘Adoptant’
Straat en huisnummer: ______________________________________________________________________________
Postcode: ___________________ Woonplaats: ___________________________________________________________
Telefoon: __________________________________ Mobiel: ________________________________________________
Rijksregisternummer:___________________________ Geboortedatum.:____________________________________
Email adres: _______________________________________________________________________________________
komen over de hierna genoemde kat:
Naam: _________________ A.C.E. ref.nr:___________ Nieuwe naam: __________________ – hierna genoemd ‘de kat’
Geslacht: kater/poes Ras: ________________________________________ Leeftijd: ____________________________
Kleur:_______________________________ Vacht: __________________________ Gecastreerd/gesterliseerd: ja/nee
Binnenhuiskatje (+ ev. kattennren of veilig afgezette tuin) /mag buiten
Bijzonderheden:____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
in aanmerking nemende dat:
- A.C.E. te allen tijde het eigendomsrecht van de kat behoudt en de kat niet verkocht, dan wel weggeschonken mag worden.
Vanaf de overdracht is de kat in bruikleen door Adoptant die instaat voor alle kosten, geen uitgezonderd. Het door Adoptant
betaalde bedrag is enkel een beperkte deelname in door ACE gemaakte kosten en geenszins (de betaling van) een koopsom.
Ter bescherming van de kat, blijft deze te allen tijde onder de hoede van A.C.E.;
- A.C.E. een erkende niet-gesubsidieerde stichting zonder enig winstbejag is, waarbij vrijwilligers zich inzetten om mishandelde
of gedumpte (zwerf)honden en - katten in Zuid-Spanje te redden, o.m. uit dodingstations, en deze door middel van adoptie
een kans op een fijn leven te geven. A.C.E. zet zich ter plaatse in voor een betere wetgeving, uitvoering en controle hiervan,
zet castratieprogramma’s op en geeft educatie over dierenwelzijn;
- de katten die A.C.E. ter adoptie aanbiedt rescuekatjes zijn die zich in een asiel bevinden, zodat A.C.E. geen garantie kan geven
op een perfecte kat en er dus op A.C.E. een middelenverbintenis rust;
- afwijken van deze overkomst slechts kan mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van beide partijen;
- elk geschil over de interpretatie, over de uitvoering of over de beëindiging van deze overeenkomst, eerst aan de
A.C.E.ombudsdienst moet worden voorgelegd (ombudsdienst@ace-charity.org).
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het volgende overeen:
1. Adoptant verbindt zich ertoe de kat duurzaam te verzorgen overeenkomstig de wetgeving op dierenwelzijn en
dierenbescherming van het adoptieland en aldus voldoende beweging te geven overeenstemmend met ras en leeftijd,
voldoende goede voeding en goede huisvesting te voorzien waaronder o.m. begrepen: voldoende schuilplaatsen,
comfortabele rustplaatsen op meerdere niveaus, klim-en krabmogelijkheden en schone kattenbakken. Adoptant mag de kat
geen opzettelijke verminking doen ondergaan. Adoptant zal de kat overeenkomstig de geldende voorschriften laten
vaccineren en, bij ziekte van de kat, instaan voor passende diergeneeskundige behandeling.
2. De kat mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, inclusief fokken. Indien er toch een zwangerschap zou
voorkomen, moet A.C.E. onmiddellijk worden ingelicht en zijn de kittens eigendom van A.C.E.
3. A.C.E. voorziet de kat van een Europees dierenpaspoort en een chip. Adoptant aanvaardt uitdrukkelijk dat de registratie op
zijn naam niet geldt als titel van eigendom in zijn hoofde. Bij adreswijziging zal Adoptant de chipregistratie binnen de drie
dagen laten aanpassen bij de bevoegde (overheids)dienst en zijn nieuw adres meedelen aan A.C.E.
4. A.C.E. vermeldt in het paspoort de toegediende entingen, gegeven volgens het internationaal aanbevolen vaccinatieschema
(rabiës, kattenziekte en niesziekte (calicivirus en herpesvirus), aangevuld met FeLV (leucose)). Wanneer de kat vanuit Spanje
naar Adoptant vertrekt, zorgt A.C.E. nog voor een laatste antiparasitaire behandeling.
5. A.C.E. test preventief elke kat op FeLV (leucose) en FIV (kattenaids). Adoptant aanvaardt dat de resultaten van deze testen
noodzakelijkerwijze een momentopname zijn en geen garantie bieden voor de toekomst.
A.C.E. laat de kat enkel de reis aanvatten als hij in voldoende goede conditie is, wat soeverein en naar eer en geweten door
de dierenarts wordt vastgesteld.
A.C.E. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor afwijkingen of ziektes die zij niet kende op het ogenblik van de
overdracht.
6. A.C.E. zorgt vóór de adoptie voor een zo accuraat mogelijk en eerlijke beschrijving van de gezondheidstoestand, het karakter,
uiterlijk en geschiedenis van de kat voor zover bekend. Adoptant aanvaardt dat deze beschrijving niet sluitend en/of volledig
kan zijn, o.m. omdat de kat een levend wezen is en voor de overdracht in een asiel of opvanggezin verblijft, zodat A.C.E. geen
garanties kan geven voor de toekomst. Adoptant kan bijkomende informatie en foto’s vragen.
7. A.C.E. zal de kat in een zo optimaal mogelijke conditie aan Adoptant overdragen. Gezien het verblijf in een asiel of
opvanggezin, de reis en verandering van omgeving, voeding enz., stress veroorzaakt waardoor het immuunsysteem van de
kat kan worden aangetast, aanvaardt Adoptant dat de kat o.m. (oor)mijt en/of diarree kan ontwikkelen.
8. A.C.E. draagt de kat gecastreerd over tenzij deze ingreep om vigerende redenen niet kon worden uitgevoerd, in welk geval
Adoptant deze ingreep op zijn kosten moet laten uitvoeren binnen de drie maand na overdracht, en sowieso vooraleer de kat
buiten mag. Adoptant moet A.C.E. hiervan een attest van de dierenarts bezorgen. Katten die in België geadopteerd worden,
worden enkel gecastreerd overgedragen, gelet op de wettelijke verplichting.
9. A.C.E. kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de kat om redenen buiten haar wil op een ander tijdstip en/of plaats
dan overeengekomen wordt overgedragen.
10. Indien de kat aantoonbaar, d.w.z. door een schriftelijke gemotiveerde verklaring van een dierenarts, binnen de dertig dagen
na overdracht als gevolg van een vooraf bestaande maar niet vooraf door A.C.E. gekende ziekte komt te overlijden, kan
Adoptant, in afwijking van artikel 5 in fine, een andere kat kiezen dan wel teruggave krijgen van 50 % van zijn hiervoor gestorte
steunbijdrage.
11. Adoptant gaat uitdrukkelijk akkoord de kat na overdracht de nodige rust te geven opdat de kat kan wennen aan de nieuwe
omgeving, mensen en dieren. Adoptant is zich ervan bewust dat een kat een lange aanpassingstijd nodig kan hebben en zal
de kat minimum drie maanden aanpassingstijd geven. Adoptant kan kosteloos beroep doen op de
A.C.E.nazorgverantwoordelijke voor hulp en begeleiding - en opvoedingstips.
12. Na overdracht staat Adoptant in voor alle mogelijke schade berokkend aan of door de kat, ongeacht de oorzaak, alsook voor
alle uitgaven gemaakt voor de kat, met inbegrip van de (al dan niet dringende en noodzakelijke) medisch kosten. A.C.E. raadt
een verzekering medische kosten en een aansprakelijkheidsverzekering aan.
13. Adoptant moet de nodige maatregelen nemen om de kat niet te verliezen en om vermissingen te vermijden. De kat mag de
niet vrij buiten gelaten worden vooraleer zij voldoende geacclimatiseerd is (met als absoluut minimum twee maanden na
aankomst). Indien de kat toch zou ontsnappen, moet dit onmiddellijk aan A.C.E. en de bevoegde overheidsdiensten (o.m.
politie) worden gemeld. A.C.E. zal Adoptant waar mogelijk bijstaan in het terugvinden van de kat.
14. Adoptant stelt A.C.E. op de hoogte indien de kat is overleden. Indien de kat moet geëuthanaseerd worden, mag dit enkel door
een dierenarts gebeuren en moet A.C.E. hiervoor vooraf toestemming geven.
15. A.C.E. oefent toezicht uit op de uitvoering van dit contract, o.m. door huisbezoeken voor en na de overdracht van de kat ter
controle van diens levensomstandigheden. De adoptant geeft A.C.E. hiervoor toestemming.
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16.

17.

18.
19.

20.

A.C.E. vraagt Adoptant haar nu en dan foto’s en updates van de kat te bezorgen. Adoptant geeft A.C.E. uitdrukkelijk toelating
om dit te publiceren.
Indien de kat niet langer bij Adoptant kan verblijven, zal A.C.E. naar een tijdelijke opvang en goede nieuwe adoptant zoeken.
Adoptant geeft A.C.E. daartoe minimum veertien dagen na ontvangst van de vereiste afstandsverklaring. Tot overdracht van
de kat aan A.C.E. zal Adoptant de kat verder verzorgen conform deze overeenkomst. Er is geen restitutie van de gestorte
bijdrage. Adoptant mag de kat in geen enkel geval aan derden noch aan een asiel overdragen. A.C.E. neemt de kat altijd terug.
Bij niet-naleven van deze overeenkomst, heeft A.C.E. het recht om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de kat terug te
vorderen, op welke plaats en onder wiens hoede de kat zich ook bevindt. Hiermee eindigt ook deze overeenkomst zonder
restitutie van de gestorte bijdrage.
Bij niet-naleving van dit contract kan A.C.E. een schadeloosstelling van € 250 eisen en de teruggave van alle door A.C.E. en/of
haar vrijwilligers (on)rechtstreekse gemaakte kosten ten gevolge van de contractbreuk door Adoptant.
A.C.E. respecteert uw privacy. Door ondertekening van dit contract stemt Adoptant ermee in dat A.C.E. zijn persoonsgegevens
verwerkt in een bestand dat enkel voor legitieme doeleinden binnen het internationaal kader waarbinnen A.C.E. opereert, zal
worden gebruikt, hierin begrepen het gebruik in verband met de uitvoering van deze overeenkomst, o.m. nacontrole en
berichten over de activiteiten van A.C.E. De persoonsgegevens van Adoptant worden niet meegedeeld aan derden noch
gecommercialiseerd, tenzij Adoptant daartoe toelating geeft. Ingeval de geadopteerde kat financieel gesteund werd door een
virtuele adoptant, geeft Adoptant toelating om zijn contactgegevens aan de virtuele adoptant te bezorgen voor vrijblijvende
contactname. Adoptant heeft recht van inzage en van verbetering van zijn gegevens en zal daartoe een schriftelijk verzoek
richten aan de PR verantwoordelijke (voor België: pr.belgie@ace-charity.org – voor Nederland:
pr.nederland@acecharity.org).
Eventuele opmerkingen:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

A.C.E. is volledig afhankelijk van sponsors en donateurs. Kruis het vakje aan indien u:
□ A.C.E. uitdrukkelijk toelating geeft om uw gegevens aan onze sponsors door te geven, voor sporadische promoties.
□ uitdrukkelijk wenst om op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van A.C.E.
Chipregistratie
De Adoptant staat, conform de wettelijke bepalingen, in voor de tijdige chipregistratie op zijn naam en adres bij de bevoegde
(overheids)dienst. De Adoptant kiest daartoe één van onderstaande opties:
□ de dierenarts van A.C.E. zorgt voor de chipregistratie tegen kostprijs (€ 15 in België/ € 6 in Nederland). Adoptant schrijft dit
bedrag over samen met de steunbijdrage;
□ de Adoptant staat zelf in voor de chipregistratie binnen de zeven dagen na aankomst van de kat in België/Nederland. Bij
gebreke hiervan behoudt A.C.E. zich het recht voor de kat op eigen naam te registreren, dan wel de kat terug te vorderen zonder
restitutie van enige geldsom.
De adoptie is slechts definitief nadat A.C.E. het contract volledig ingevuld en ondertekend heeft ontvangen. Deze overeenkomst
geldt onder de opschortende voorwaarde van de betaling binnen de vijf dagen na ondertekening van de steunbijdrage van €
195 plus de registratiekost (doorhalen indien niet van toepassing), op rekeningnummer ES74 0081 0619 5800 0145 7846 – BIC:
BSABESBB (Solbank Banco Sabadell Calahonda) t.n.v. Animal Care Espana Honden In Nood, met vermelding van naam en
referentie van de kat.
Opgemaakt in tweevoud te __________________________________________ op _____________________ waarvan elke
partij erkent een exemplaar t hebben ontvangen.

“gelezen en goedgekeurd”
Handtekening Adoptant(en)

Handtekening vrijwilliger A.C.E

Naam

Naam
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