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Adoptievoorwaarden

1)

De adoptant is op de hoogte van de gezondheidstoestand van de hond en zich
eveneens bewust van de mogelijke gevolgen (medicatie, dieet, kortere
levensverwachting, …).
Alle hierdoor ontstane kosten zijn volledig ten laste van de adoptant.

2)

Indien de adoptant huurder is van de woning waarin hij woont, dient hij de
uitdrukkelijke toelating van de verhuurder te hebben tot het houden van huisdieren.

3)

De hond is uw levensgezel en mag onder geen beding in een hok of kennel gehouden
worden, aan extreme weersomstandigheden blootgesteld worden of aan een ketting
gelegd. Er wordt geen gebruik gemaakt van een antiblafband, wurg- of slipketting. Hij
dient een warme, veilige en zachte plek in huis te hebben.

4)

Daar vele van onze honden een zwaar leven achter de rug hebben en veelal zware
mishandelingen hebben doorstaan, kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid
dragen voor hun psychische en fysieke toestand.

5)

De adoptant gaat akkoord met een adoptiebijdrage van 295 euro. Dit omvat een
bijdrage in de kosten voor chip, paspoort, bloedtesten, inentingen, sterilisatie/castratie
en transport. Voor een niet-steriele puppy jonger dan 6 maanden (teefje) of jonger
dan 9 maanden (reutje) is de adoptiebijdrage 275 euro.

6)

De adoptant is zich ervan bewust dat onze honden kwetsbare en gevoelige dieren zijn
en zal deze dan ook verzekeren van goede voeding, voldoende vers drinkwater,
aangepaste beweging, sociaal contact en de vereiste medische zorgen. De hond dient
op regelmatige tijdstippen ingeënt en ontwormd te worden.

7)

Bij adoptie van een puppy verbindt de adoptant er zich toe de castratie/sterilisatie te
laten plaatsvinden wanneer de hond er de goede leeftijd en gezondheidstoestand voor
heeft.

8)

Er mag in GEEN enkel geval met de adoptiehond gefokt worden, deelgenomen worden
aan hondengevechten en/of rennen of ingezet worden voor de jacht.

9)

De adoptant is verantwoordelijk voor de veiligheid van de hond. Als de hond
onverhoopt toch zoek mocht geraken, verplicht de adoptant zich ertoe onmiddellijk de
politie, de plaatselijke dierenbescherming en FFSHP te verwittigen en alle mogelijke

stappen te ondernemen om hem terug te vinden.
10)

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is geen overbodige luxe en ten zeerste
aan te raden! De familiale verzekering die u reeds hebt afgesloten of zal afsluiten,
verzekert de hond(en) gratis mee NA melding dat er een hond in het gezin aanwezig is.

11)

De adoptie houdt in dat de adoptant te allen tijde de toelating geeft aan een
afgevaardigde van FFSHP om een bezoek te brengen en het welzijn van de hond te
evalueren. Wanneer tekortkomingen worden vastgesteld, kan FFSHP schriftelijk de
verplichting opleggen om binnen een opgegeven tijdspanne de situatie recht te zetten.
Indien de tekortkomingen na vooropgestelde termijn niet verholpen zijn, is de
verantwoordelijke van FFSHP gemachtigd om de hond terug op te eisen.

12)

De adoptant verbindt zich ertoe om elke verandering van adres te melden aan FFSHP.

13)

De adoptant verbindt zich ertoe om het overlijden van de hond onmiddellijk aan FFSHP
te melden.

14)

Onder geen enkel beding mag de adoptant vrij beschikken over de hond wanneer hij
door omstandigheden niet verder voor de hond kan zorgen. Dit geldt in het bijzonder
voor verkoop, wegschenken of euthanaseren zonder hoogdringende medische redenen.
In ieder geval is de adoptant verplicht FFSHP op de hoogte te stellen en de hond terug
te bezorgen aan de organisatie.

15)

Mocht de adoptant overlijden, dan verbindt de familie zich ertoe FFSHP op de hoogte te
stellen, zodat in samenspraak met de nabestaanden en rekening houdend met een
eventuele wilsbeschikking (indien niet nadelig voor de hond) de beste oplossing voor
het dier kan gevonden worden.

16)

De adoptant gaat akkoord met het betalen van een voorschot van 150 euro op onze
rekening BE63 0017 3087 8508. Dit omvat het reisklaar maken van de hond (chip,
vaccins, ontworming, Europees passpoort en sterilisatie/castratie).
De overige adoptie kosten worden cash betaald bij ophaling van de hond of via
overschrijving voor aankomst van de hond.

17)

De hond mag enkel en alleen op een veilige manier in de wagen vervoerd worden,
hetzij in een bench, hetzij vast geklikt met een veiligheidsgordel voor honden, NOOIT
los in de wagen

18)

Uw hondje dient steeds opgehaald te worden met een veilig anti - ontsnappingsharnas.
De eerste weken / maanden dient de hond dit harnas te dragen telkens wanneer u met
uw hond buitenshuis gaat.

