Adoptionskontrakt
Nedenstående parter indgår hermed aftale om adoption på de vilkår, som fremgår af denne kontrakt:
Foreningen Bosniske hunde, cvr.nr. 45654062: v/Marlene Eeg, Ege allé 16, Ølsted, 8723 Løsning

Adoptant
Navn
Adresse
Postnummer/by
Tlf
Mailadresse

Hund
Chip nr
Navn

Hanhund

Tæve

Overdragelses dato

Hunde, der hjemtages gennem Bosniske hunde, er tilset og evt. behandlet af dyrlæge inden
ankomst, dog ikke røntgenfotograferet.
De lever op til Fødevarestyrelsens regler om indførsel af hunde til Danmark. De er chippet,
vaccineret og medbringer pas.

Adoptanten erklærer ved sin underskrift at acceptere de i kontrakten nævnte vilkår.
Begge parter har modtaget en kopi af denne adoptionskontrakt.
Dato:

Dato:

____________________________________

____________________________________

Bosniske hunde

Adoptant

Adoptions vilkår
Hunde fra Bosniske hunde må ikke videreformidles, uden at foreningen har givet tilladelse
til dette. Hvis dette ikke overholdes, har Bosniske hunde ret til at tage ejerskabet over
hunden tilbage. Skal hunden tilbagetages/omplaceres, sker det i samarbejde med Bosniske
hunde. Foreningen skal godkende det nye hjem, INDEN hunden flyttes. Adoptionsgebyret
tilbagebetales ikke.
Det er ikke tilladt at aflive hunde uden samtykke fra Bosniske hunde, medmindre der er tale
om en nødvendig akut aflivning. Hunde fra Bosniske hunde må kun aflives akut ved f.eks.
ulykke, og foreningen skal altid informeres herom.
Adoptanten er bevidst om, at der er udgifter forbundet med at påtage sig ansvaret for
hunden.
Bliver hunden syg, er adoptanten forpligtet til at bringe hunden til dyrlæge for at få
behandling.
Adoptanten bekræfter at være bekendt med, at hunden kommer fra et internat/gaden og kan
have traumer med sig. Bosniske hunde kan ikke garantere, at hunden ikke har traumer, ej
heller fysiske eller psykiske skader og påtager sig intet ansvar i den forbindelse.
Det er adoptantens ansvar at tilmelde hunden Dansk Hunderegister. Dette er lovpligtigt og
skal ske inden for 14 dage.
Herudover skal den lovpligtige hundeansvarsforsikring tegnes.
Hunden må på intet tidspunkt anvendes til avl.
Adoptanten har sat sig nøje ind i, hvad det vil sige at modtage en gadehund. Der er
foretaget informerende samtale herom samt hjemmebesøg hos adoptanten. Bosniske
hunde kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle økonomiske tab.

