Overeenkomst tijdelijke hondenopvang
Ondergetekenden
Animal Care in Espagna, verder te noemen ACE, gevestigd te CL Jardin Botanico Torrenue !, Mijas
Costa 29649 te Spanje en geregistreerd onder nr: G 926 793 72, hierbij vertegenwoordigd door
Elvira Kits, hoofdverantwoordelijke ACE Nederland,
en
Marjory Jager…………………………………………………………………………………………………………………….
soort legitimatiebewijs en nummer: ID-Kaart 205992754……………………………………………………
verder te noemen hondenverzorger/verzorgster;
In aanmerking nemende dat:
1. ACE zich ten doel heeft gesteld zoveel mogelijk in Spaanse dierenasiels verblijvende honden
bij nieuwe eigenaren te herplaatsen;
2. dat kandidaten zich hiertoe bij ACE kunnen aanmelden;
3. dat ACE daartoe een adoptieprocedure hanteert, waarbij wordt beoordeeld of een mogelijke
adoptant voor adoptie in aanmerking komt alvorens tot adoptie kan worden overgegaan;
4. dat in voorkomende gevallen opvang buiten Spaanse dierenasiels noodzakelijk kan worden
geacht, te weten in die gevallen waarbij het welzijn of de medische toestand van een hond
het niet toestaat de hond langer in het asiel te houden, dan wel dat de hond in een situatie is
waarin laten inslapen onoverkomelijk lijkt (bv. door plaatsgebrek in een asiel);
5. dat ACE daarom voor die gevallen gebruik wenst te maken van gratis opvangmogelijkheden
van particulieren tot aan het moment dat voor betreffende hond(en) een adoptant is
gevonden;
6. dat de hond te allen tijden eigendom blijft van ACE.
Komen overeen als volgt:
1. De hondenverzorger/ster zal ACE geen kosten welke gepaard gaan met de reguliere
verzorging, dan wel andere kosten in rekening brengen, een W.A verzekering is verplicht.
2. In het voorkomende geval dat diergeneeskundige hulp gewenst en/of noodzakelijk is, zal de
hondenverzorger/ster daartoe eerst contact opnemen met de vertegenwoordiger van ACE,
hierboven genoemd, dan wel met ACE in persoon (Spanje) waarbij geldt dat eerst na
toestemming en bevestiging hiervoor door ACE de hiermee gepaard gaande kosten door ACE
voor vergoeding in aanmerking worden genomen. Er dient altijd een officiële rekening van de
dierenarts welke de behandeling uitvoerde te worden overlegd.
3. De hondenverzorger/ster zal de aan haar overgedragen hond op het eerste verzoek van ACE
aan haar, dan wel aan een door ACE aangewezen persoon overdragen. Indien de
hondenverzorger/ster daarbij in gebreke blijft, ook nadat hij/zij binnen een termijn van vijf
dagen daartoe bij aangetekend schrijven werd gemaand, verbeurt de hondenverzorger/ster
een direct opeisbare boete van € 260, - eventueel verhoogd met de op dat moment te
hanteren adoptiekosten en eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
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