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ADOPTIEOVEREENKOMST/KOOPCONTRACT
Tussen: Stichting Cosmopolitan Pets en Adoptant

Voornaam: 

Achternaam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Email adres: 

Inzake het dier: 

Nieuwe naam: 

Geslacht: 

Geboortedatum: 

Chipnummer: 

Ras: 

Paspoortnummer: 

Registratiedatum: 

IN AAMERKING NEMENDE: 

a. Stichting Cosmopolitan Pets zich ten doel stelt in het bijzonder kansarme straathonden/straatkatten en die in

dierenasiels en dodenstations verblijven, naar Nederland te laten overkomen ten einde deze dieren daar een goed leven

te bieden.

b. Stichting Cosmopolitan Pets daartoe op zoek is naar mensen die deze honden/katten willen adopteren, waarbij het

juridisch eigendom van het dier bij de adoptant blijft rusten.

PARTIJEN KOMEN VERVOLGENS OVEREEN: 

Legitimatiebewijs:
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Artikel 1 
De adoptant verbindt zich ertoe het dier goed te verzorgen, te huisvesten en goed te behandelen overeenkomstig de wet, 
regelende de bescherming en het welzijn van dieren.  
 
Artikel 2  
 
a. De adoptant gaat ermee akkoord dat de inspecteurs van Stichting Cosmopolitan Pets, voorzien van een 
legitimatiebewijs, te allen tijde op afspraak in de woning van de adoptant worden toegelaten, teneinde te kunnen 
vaststellen of het dier overeenkomstig onderhavig contract wordt behandeld, indien er vermoeden bestaat dat het huisdier 
onjuist behandeld wordt.  
 
b. Honden mogen niet aan een ketting gelegd worden, noch gebruikt worden als trekhond. Ook mag het dier niet afgericht 
worden in aanvalsdressuur. Ook mag de hond niet in een buiten kennel gehouden worden of de hele dag in een bench 
gehouden worden. Er mag geen gebruik gemaakt worden van slipkettingen, pinhalsbanden, stroomhalsbanden (E -collar) 
of allerlei andere niet hond vriendelijke corrigeer banden. 
 
c. Het geadopteerde dier mag niet verkocht worden, noch worden weggeschonken. Het dier mag evenmin op een ander 
adres worden gehouden dan waar de adoptant zelf woonachtig is, zonder toestemming van Stichting Cosmopolitan Pets, 
behalve in verband met vakanties en dergelijke. 
 
d. Indien het dier geen voldoening geeft, dient de adoptant dat te melden bij Stichting Cosmopolitan Pets en moet het dier 
altijd terugbezorgd worden bij de stichting op een nader overeengekomen adres. Er kan geen aanspraak gemaakt worden 
op het retourneren van het betaalde adoptiegeld 
 
e. De adoptant mag het dier niet verduisteren, verkopen, weggeven of laten inslapen, tenzij medische noodzaak is 
vastgesteld door een dierenarts.  
 
f. Het dier mag niet voor kweekdoeleinden of andere (commerciële) doelen geëxploiteerd worden.  
 
g. De adoptant mag het dier geen enkele verminking doen ondergaan, noch de staart, noch de oren afknippen.  
 
h. De adoptant wordt verzocht bij het sterven van het dier, Stichting Cosmopolitan Pets op de hoogte te stellen.  
 
i. Inbreuken op één der punten b, f, en g, alsmede artikel 3, van onderhavig contract geven Stichting Cosmopolitan Pets 
het recht het dier onmiddellijk terug te nemen en is een boete van 1.500,00 euro gesteld door en aan Stichting 
Cosmopolitan Pets. 

 
j. De adoptant zal op zijn/haar kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, verzorgen volgens de 
daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven voor een goede verzorging van het huisdier, zoals voldoende 
vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting. 

k. Stichting Cosmopolitan Pets is niet aansprakelijk voor enigerlei schade door het dier aan de adoptant, diens 
gezinsleden en/of eigendommen, daaronder begrepen zaken van derden die de adoptant tijdelijk of blijvend onder diens 
beheer of toezicht heeft, toegebracht.  

l. De adoptant zal voor zijn/haar rekening bij ziekte van het dier zorgen voor passende diergeneeskundige behandeling.  

Artikel 3 

Het is ten strengste verboden dat de adoptant het dier laat inslapen, zelfs indien het dier agressief zou zijn of een persoon 

zou bijten en/of aanvallen, m.u.v. een ongeval door derde of door ouderdom. Deze beslissing kan uitsluitend door 

Stichting Cosmopolitan Pets worden genomen. Artikel 2i is hier ook van toepassing. 

 

Artikel 4 

Indien het dier aantoonbaar, d.w.z. middels een schriftelijke verklaring van een dierenarts, binnen 1 maand na adoptie ten 

gevolge van ziekte of een lichamelijk gebrek komt te overlijden, dan wel nadien, doch de ziekte zich binnen die maand 

heeft geopenbaard, wordt de adoptant in de gelegenheid gesteld een vervangend dier ter adoptie te nemen. 

 

Artikel 5 

De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar 

naam bij de Nederlandse data bank voor gezelschapsdieren (NDG) door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier 
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op de website www.databankgezelschapsdieren.nl of te verkrijgen bij een dierenarts, de kosten hiervoor zijn voor rekening 

van de adoptant. De adoptant zal het chipnummer direct doorgeven aan de Stichting Cosmopolitan Pets. 

 

Artikel 6 

De stichting is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting en 

het doen van aangifte hiervan. 

  

Stichting Cosmopolitan Pets 

Prins Bernhardlaan 85 

2033WK Haarlem 

KVK: 81588542 

RSIN: 862148042 

UBN: 6583899 

Bankrekening: NL07 BUNQ 2054 6338 60 

 

 

Adoptant Stichting Cosmopolitan Pets 
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