Plaatsingsovereenkomst Stichting Filosdogrescue
Stichting Filos Dogrescue, hierna te noemen de stichting
en
Hierna te noemen de koper:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
Geboortedatum:
Legitimatiebewijs (soort):
Telefoonnummer:
Email:

Verklaren hierbij dat:

Naam hond:
Geslacht hond :
Geneutraliseerd:
Kleur:
Overige kenmerken:

Hierna te noemen de hond, in eigendom wordt overgedragen aan de koper.
De vergoeding voor onze honden is 500 euro. Voor alle honden is dit inclusief verplicht
veiligheidstuigje en speciale veiligheidslijn (twv 50 euro) Uw hondje is

volledig gevaccineerd, gechipt, ontwormd, en is in het bezit van een Europees paspoort.
Tevens zijn ze nagekeken door een dierenarts in Italië.
De prijs is inclusief de kosten voor het transport vanuit Italië. Daarnaast wordt het geld
uitgegeven aan de shelters voor voer, medicatie en onderhoud van het terrein.
Bij reservering vragen wij een vooruitbetaling van 100 euro. Een hond is een commitment van
vele jaren en dit voorschot is zowel voor u als koper als voor ons als Filos Dog Rescue een
extra zekerheid. U weet zeker dat het door u gekozen hondje definitief voor u gereserveerd
wordt, en wij krijgen van u het signaal dat u een weloverwogen beslissing neemt. Wij hopen
dat we hierdoor een scheiding krijgen van mensen die serieuze belangstelling hebben en
mensen die, hoe goedbedoeld ook, te impulsief reageren op een hondje, en hier toch helaas
snel weer op terugkomen. Dit voorschot zal bij een annulering niet worden gerestitueerd
tenzij er sprake is van overmacht.
Wij vragen u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs te versturen. Wij verzoeken u
dringend hiervoor gebruik te maken van de applicatie KopieID van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopieidentiteitsbewijs
Hiermee maakt u een kopie van uw identiteitsbewijs met een watermerk, waarop het doel
staat aangegeven. Op die manier beschikken wij niet over een originele kopie van uw
identiteitsbewijs. Hiermee wordt voldaan aan de AVG en wordt het risico van
identiteitsdiefstal voor u en voor ons vermeden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. Dit betekent dat oa. dat wij persoonsgegevens opslaan in een versleutelde
map.
Ter dekking van de kosten die gemaakt zijn voor de hond, betaalt de koper het totaalbedrag
van 500 euro. Deze vergoeding (minus het voorschot) euro moet uiterlijk 10 dagen vóór de
officiële overdracht van de hond te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL 18 INGB 0006
7681 62 t.n.v. Stichting Filosdogrescue o.v.v. “naam van de hond”. Bij reservering vragen wij
een voorschot van 100 euro, over te maken op bovenstaand rekeningnummer o.v.v. naam
hond en voorschot.
Bij de overdracht van de hond, als deze op dat moment bij een gastgezin verblijft, is er ook de
mogelijkheid de (rest) vergoeding ter plekke te betalen of via een bankoverschrijving per
mobiele app of computer (in dit geval gaarne zelf een e-dentifier meenemen van de bank) In
het uiterste geval is contante betaling mogelijk, maar liever niet.
MEDISCH
a)
De stichting verplicht zich de koper uitgebreid en eerlijk te informeren over de
gezondheidstoestand en het karakter van de hond, zover bekend is ten tijde van de overdracht.
De koper realiseert zich echter dat een hond een levend wezen is en dat er geen garanties zijn
voor de toekomst m.b.t. de gezondheid en het karakter van de hond. Alle honden worden in
het land van herkomst nagekeken op lichamelijke gebreken. De adoptant aanvaardt echter de
mogelijkheid dat een lichamelijk gebrek pas in de toekomst ontdekt kan worden. Deze zijn
vaak ontstaan door het zware leven in het land van herkomst. De adoptant beseft dat de
hierdoor ontstane dierenartskosten niet verhaald kunnen worden op de stichting.
b)

De hond dient bij ziekte behandeld te worden door een erkend dierenarts.

c) Euthanasie mag uitsluitend door een dierenarts worden uitgevoerd. De stichting dient
hiervan vooraf op de hoogte gesteld te worden.
d) De hond mag in voorkomende gevallen niet zonder overleg vooraf met de stichting naar
een asiel worden gebracht. Wij verzoeken u zsm contact met de stichting op te nemen om
herplaatsing te bespreken.
e)
In principe zijn alle honden ouder dan 12 maanden, gesteriliseerd of gecastreerd. Bij
adoptie van hondjes jonger dan 12 maanden is dit nog niet gebeurd. De koper is ervan op de
hoogte dat het verboden is met deze hondjes te fokken en zal er zorg voor dragen dat de hond
binnen een tijdsbestek van 6 maanden na het bereiken van de leeftijd van 12 maanden alsnog
op eigen kosten zal worden gesteriliseerd of gecastreerd. Wij adviseren daarbij een
dierenkliniek in De Meern vanwege hun uitstekende prijs-kwaliteitverhouding:
https://dierenkliniek-strijkviertel.nl/
REGISTRATIE EN INFORMATIE
De koper is (wettelijk) verplicht de geïmporteerde hond binnen twee weken na de aankomst te
registreren. Dit gebeurt door het op zijn/haar naam zetten van de bij de hond ingebrachte chip.
Hiervoor doet u een aanmelding van de hond bij de NDG (Nederlandse Databank
Gezelschapsdieren).
https://ndg.nl/ Wij adviseren u ook een penning mee te bestellen. Wij verzoeken u een
screenprintje van de inschrijving aan de stichting te versturen per e-mail.
Koper is verantwoordelijk voor het laten aanpassen van de geregistreerde gegevens in geval
van verhuizing, verkoop, eigendomsoverdracht of overlijden van het dier. De koper wordt
verzocht bij verhuizing binnen twee weken de nieuwe adresgegevens door te geven aan de
stichting. Dit geldt ook voor een wijziging van het e-mailadres.
De koper wordt verzocht om in geval van overlijden van de hond de stichting hiervan op de
hoogte te stellen.

1. De stichting zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten en effectuering (de
overdracht van de hond) van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte schade
of kosten.
2. Koper zal het dier houden en goed verzorgen conform de (opvoeding) adviezen van de
stichting en de wettelijke vereisten die voor de betreffende diersoort gelden. Koper zal zich in
ieder geval onthouden van gedragingen die strafbaar zijn gesteld als dierenmishandeling en/of
dierverwaarlozing. Indien koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in zijn/haar hiervoor
genoemde verplichtingen, dan kan dit voor de stichting een grond zijn de ontbinding van de
koopovereenkomst te vorderen.
4. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het
sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan de stichting redelijkerwijze op de hoogte had
kunnen of behoren te zijn, is beperkt tot de verplichting van terugname van het dier en

restitutie van de koopsom. Koper is verplicht onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na
ontdekking, daartoe de wens aan de stichting te kennen te geven.
5. De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze
niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.
6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting zijn eventuele kosten
welke koper door toedoen van de in artikel 4 en 5 van deze voorwaarden genoemde gebreken
heeft gemaakt of gaat maken, voor rekening van de koper.
7. De minimumleeftijd om een hond te mogen adopteren is 21 jaar.
8. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij
schriftelijk zijn overeengekomen.
9. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Plaats:

Datum:

Ondertekening:

Namens de stichting: ....................................

Koper: ............................................

Dubbele aanlijning is verplicht. Dit betekent: een lijn aan de goed sluitende halsband PLUS
een lijn aan een goed passend veiligheidstuigje voor de eerste periode van 2 weken. Dit is ter
bescherming als maatregel ter voorkoming van het ontsnappen van de hond in de periode dat
ze aan het wennen zijn aan het leven in Nederland.
Stichting Filosdogrescue
Beresteinseweg 60
1217 TK Hilversum
KvK 78655145 Ubn-nr: 6563503 NVWA EG nr.: 321282
Rekeningnummer: NL18 INGB 0006 7681 62

