
ADOPTIECONTRACT KAS DOG FOUNDATION  

 RESCUE & REHOMING (KDF) 

 

 
Kas Dog Foundation Rescue & Rehoming, Anjerlaan 11, 7231 HK Warnsveld 

De partijen: KDF en de adoptant komen het volgende overeen:  

Naam + achternaam: ……………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………….. 

Postcode + woonplaats: ……………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:  ……………………………………………………………………….. 

E-mailadres:  ……………………………………………………………………….. 

 

Naam van de hond: ……………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:  ………………………………….  Geslacht:  reu  teef 

Chipnummer: ……………………………………………………………………….. 

Herkomst/organisatie:  Kas Dog Foundation 

Ras: ……………………………………………………………………….. 

Kleur/bijzonderheden:  ……………………………………………………………………….. 

 

Aankomst in Nederland 

Datum: ……………………………………………………………………….. 
    

Locatie/adres:   Anjerlaan 11, 7231 HK Warnsveld 

Reisgegevens/  
Bijzonderheden: ……………………………………………………………………….. 

 



 

 
Kas Dog Foundation Rescue & Rehoming, Anjerlaan 11, 7231 HK Warnsveld 

Adoptievoorwaarden: 
• De adoptant zal de hond een goed en liefdevol huis geven en zal onze hond niet  

gebruiken, voor dierproeven of voor zakelijke doeleinden. 
• De adoptant zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt evenals de 

regelmatige vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving. 
• De adoptant zal de hond geen hele dagen in een kennel of schuur houden, en zal zorgen dat de hond 

voldoende aandacht krijgt.  
• De adoptant zal de hond de nodige bewegingen geven en zorgen dat de hond een liefdevolle opvoeding krijgt. 
• De honden die geadopteerd worden zijn gevaccineerd tegen rabiës, gechipt (ontwormd en ontvlooid) en 

hebben een Turks paspoort. 
• Het door de adoptant te betalen bedrag is een bijdrage in de algemene kosten voor herplaatsen van asiel- of 

straathonden uit de regio Kas, Turkije.  
• Bij aankomst in Nederland krijgt de hond een Europees Paspoort en wordt de 1e registratie gedaan door KDF 

bij een Nederlandse dierenarts De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond, de aangebrachte chip 
binnen 1 week op zijn/haar naam te laten registreren bij bijv. PetBase, www.petbase.eu ) zodat bij eventuele 
vermissing het adres van de adoptant bekend is.  

• Zorg vooral de eerste weken/maanden voor goede aanlijning en schaf eventueel een GPS tracker aan. Laat 
de hond niet loslopen totdat hij/zij goed gewend is en naar zijn/haar naam luistert. 

• Afstand doen van de hond:  
Ondanks huisbezoek en kennismaking kan toch sprake zijn van een niet goede match. De adoptant verplicht 
zich er alles aan te doen om het tot een succes te maken. Eventueel een training volgen of een 
hondengedragsdeskundige inschakelen. Een hond moet minstens 3 weken wennen en dan pas kunnen we 
zien hoe zijn karakter is. Na 3 weken wordt in onderling overleg gekeken wat er gedaan kan worden indien er 
geen goede match is. De hond mag nooit worden aangeboden aan derden zonder overleg met de stichting. 
De adoptant zal tot het moment van teruggave het dier goed blijven verzorgen en alle kosten dragen. KDF zal 
dan zo snel mogelijk zorg dragen voor opvang en herplaatsing.  
Het adoptiebedrag wordt niet teruggestort.  
 
BETALING ADOPTIEKOSTEN:  
1e termijn 200,00 per omgaand / 2e deel € 295,00 transportkosten 4 weken voor aankomst van 
uw hond 
 
ABN AMRO 088 199 1651 
IBAN: NL18 ABNA 088 199 1651 

BIC: ABNANL2A (voor Buitenlandse 
overboeking) 
TNV STICHTING KAS DOG FOUNDATION 

 
 
Datum: ……………………………………….  Plaats: …………………………………… 

Adoptiebedrag & transportkosten:  € 200 en € 295 is totaal € 495. 

Handtekening adoptant: 

...................................................................... 

Handtekening gemachtigde KDF: 

...................................................................... 

 L.A. Sueters-Wijsbeek 

 


