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Adoptiecontract Kat zoekt thuis VZW 

Ondergetekende verklaart volgende kat(ten) te adopteren en hierbij volgende voorschriften te erkennen 
en in acht te nemen: 

Naam van de kat:……………………………………………………………………............................................. 

Beschrijving:……………………………………………………………………………............................................. 

Chipnummer (eventueel klevertje):…………………………………………………………………………………… 
 

Inentingen gekregen (omcirkel):  1   -   2   tegen kattenziekte/niesziekte 

Bedrag betaald:………………………………………................................................................................ 

Aanvullende opmerkingen:………………………………………………………………..................................... 

Voorwaarden: 
- De adoptant verbindt zich ertoe om het dier goed te verzorgen, steeds te voorzien van goede en 
volwaardige voeding en vers drinkwater. Het dier krijgt momenteel: ............................................... 
- Indien het dier ziek is, het slachtoffer werd van een ongeval of een operatie moet ondergaan, moet de 
adoptant een dierenarts inschakelen en instaan voor de kosten. 
- Indien dit nog niet gebeurd is, dient het dier zijn herhalingsvaccinatie te krijgen maximaal 1 maand na 
de eerste vaccinatie. Het dier moet jaarlijks gevaccineerd en indien nodig ontvlooid/ontwormd worden. 
- Kat zoekt thuis VZW is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de kat of dierenartskosten die 
volgen uit ziekte, ongeval of operatie. 
- Kat zoekt thuis VZW heeft steeds het recht om contact op te nemen met de adoptant in persoon of via 
telefoon/e-mail. De adoptant verbindt zich binnen de 2 weken na adoptie contact op te nemen met Kat 
zoekt thuis VZW omtrent de toestand van het dier. 
- Reserveringskosten en adoptiebijdrages worden niet terugbetaald, het betaalde bedrag is immers een 
bijdrage in de onkosten en geen aankoopsom. 
- Kat zoekt thuis VZW verklaart dat ieder dier steeds werd onderzocht door een erkende dierenarts. 
Adoptant erkent het risico op verborgen gebreken van het dier die door de dierenarts onmogelijk 
vastgesteld konden worden. Adoptant verbindt zich ertoe om in dat geval Kat zoekt thuis VZW 
onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
- Indien men niet meer voor het dier kan zorgen, dient men eerst contact op te nemen met Kat zoekt 
thuis VZW, waar voor een oplossing gezorgd kan worden. Indien men een duo adopteerde, mogen zij 
niet zonder voorafgaandelijk akkoord van Kat zoekt thuis VZW gescheiden worden. Bij kat zoekt thuis 
geadopteerde katten mogen niet doorverkocht of weggegeven worden zonder toestemming van de 
organisatie.  
Dit contract is rechtsgeldig verklaard door de partijen, bij niet-naleving heeft Kat zoekt thuis VZW het 
recht om het dier terug op te eisen en kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden. 

Opgemaakt in tweevoud te .......………………………………. op ………………………………... 

Gelezen en goedgekeurd, 

Voor Kat zoekt thuis VZW:  

Naam: 

Adres:  

E-mail: 

Telefoonnr.: 

Handtekening:   

Naam adoptant: 

Adres: 

E-mail: 

Telefoonnr.: 

Rijksregisternummer: 

Handtekening:   
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