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Adoptionskontrakt for Danish Friends of Animals
Nedenstående parter indgår hermed aftale om adoption på de vilkår som er affattet i denne kontrakt:
Bortadoptanten:
CVR:
Kontaktperson:
Mailadresse:

Danish Friends of Animals (DFA)
33842007
info@dfas.dk

Adoptanten:
Pasnummer:
Fødselsdagsdato:
Adresse:
Postnr. og by:
Tlf.nr. :
Mailadresse:
Hundens navn:
Køn:
Kommer fra:
Overdragelsesdato:
Betaling:

Kr. 2000/3000/3500,- overføres til reg. 2113 konto 4379 82 7247 omgående eller senest 5 dage
efter modtagelse af kontrakten - Venligst mærk overførslen ”hundes navn”

Vilkår:
1. Betalingsbeløbet:
 Ved adoption af dyret er adoptanten bekendt med at pengene ikke er for hunden, men for de udgifter, som der har været i
forbindelse med rejsen til Danmark, dyrlægecheck, chip og EU pas mv.
2. Adoptantens forpligtelser inden overtagelsesdatoen:
 Adoptanten bekræfter at der er luft i økonomien til dyrlægebesøg og pleje af hunden.
 Adoptanten bekræfter at have læst og forstået menupunktet ”gode råd til hundeejere” på www.dfas.dk
 Adoptanten bekræfter at denne ved at dyret kommer fra et internat, samt er indforstået med hvad dette indebærer.
 Adoptanten bekræfter selv at tilmelde hunden til dansk hunderegister. Læs mere på www.danskhunderegister.dk. Alternativ kan
du betale din dyrlæge for at gøre det.
3. DFA’s rettigheder efter overtagelsesdatoen:
 Adoptanten skal til enhver tid give DFA’s bestyrelse, eller en repræsentant, adgang til dyret såfremt dette kræves.
 Adoptanten skal til enhver tid give DFA’s bestyrelse, eller en repræsentant, oplysning om dyret når dette kræves.
 DFA laver opfølgning på dyrene hvorfor dyrets adresse samt telefonnummer til enhver tid skal være DFA bekendt.
 Ved adoptantens dødsfald tilfalder dyret familien på samme betingelser afdøde underskrev. Ønsker disse ikke at tage vare om
dyret, tilfalder dyret DFA og dette skal meddeles straks.
4. Mad/pleje af dyret:
 Hunden skal behandles som et kæledyr.
 Hundens pels skal plejes således at det ikke er til gene for hunden.
 Hunden skal stimuleres (luftes, leges med, trænes mm.)
 Hundens føde bør primært bestå af kvalitets tørkost.
 Hunden bør ikke blive væsentlig overvægtig, da dette kan medføre alvorlige sygdomme samt gener for dyret.
5. Hvalpe:
 Der må ikke avles på hunden.
 DFA anbefaler at enhver hvalp kastreres/steriliseres når den er gammel nok.
6. Særligt ved hunde:
 Hunden skal sygeforsikres hurtigt muligt (hvis muligt pga. alder). Kontakt dit forsikring selskab
 Hunden må ikke holdes som plads, eller lænke hund.
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Hunden må ikke konstant hensættes i hundegård, udhus, kælder eller lignende.
Hunden må ikke anvendes til erhvervsmæssig vagtvirksomhed.
Hunden må ikke efterlades i ubeboet ejendom, være en strejfer, bruges som kamphund eller lignende.

7. Videregivelse, salg, aflivning eller lignende:
Såfremt hund skal videregives eller sælges, er det nuværende ejeres forpligtelse, at finde hunden/katten et nyt godt hjem, og der skal hertil
overholdes følgende betingelser:







DFA skal modtage skriftlig underretning om, at hunden har et muligt nyt hjem. DFA skal godkende dette skriftligt før overdragelse.
Den ny ejer forpligter sig til, at overtage hunden på identiske vilkår, som forudsat i nærværende kontrakt.
Efter skriftlig meddelelse til DFA, fremsendes der ny kontrakt, til underskrift af den nye ejer.
Hunden må ikke aflives eller på anden måde - foruden salg eller videregivelse - komme ud af adoptantens varetægt, uden DFA's
skriftlige tilladelse.
Såfremt hunden skal omformidles kræves et sundhedscheck hos dyrlægen. Udgiften dækkes ikke af DFA. Udtalelsen fra
dyrlægen skal fremsendes til DFA på e-mail: info@dfas.dk
Bortløber hunden, skal DFA straks gives meddelelse herom.

8. Fortrydelsesfrist:
 Ejer er indforstået med at der er tale om adoption/formidling, dvs. ikke et køb og hører dermed ikke under købeloven. Efter
indgåelse af denne aftale, frasiger DFA sig enhver form for fortrydelses- og reklamationsret.
 Ejer er selv forpligtet til at finde nyt hjem til hunden i henhold til punkt 7. DFA tilbagebetaler ikke formidlingsgebyret.
 DFA hjælper gerne med at finde nyt hjem, i det omfang det er os muligt. Der tages et genformidlingsgebyr på kr. 2000,- som
tilfalder DFA’s arbejde for dyrene eller de udgifter DFA har i forbindelse med genformidlingen (annonce, foder hvis DFA kan
tilbyde pleje af hunden, dyrlægeregning mv.)
Hunden forbliver hos nuværende ejer, indtil ny familie er fundet, enten af nuværende ejer eller DFA.
9. I tilfælde af dyrets sygdom:
 Ved sygdom er adoptanten forpligtet til at tage dyret til dyrlæge uden ophold.
 Det understreges at hunden kommer fra et internat i udlandet. DFA hæfter ikke for evt. sygdomme eller skavanker som hunden
måtte have eller som opdages efter overdragelsen. Dette inkl. tandrens mv.
10. Retsvirkningerne af overtrædelse af vilkår:
 Ved overtrædelse af vilkår medfører det i første omgang påtale.
 Ved gentagne overtrædelser medfører det fjernelse af dyret samt politianmeldelse.
 Foreligger der misrøgt af dyret, medfører det øjeblikkelig fjernelse af dyret samt retsforfølgning.
 Hvis et vilkår overtrædes, er adoptanten altid forpligtet til at betale de udgifter, som der påløber DFA i forbindelse hermed.
11. Særligt om fjernelse af dyret efter adoption:
 DFA’s bestyrelse kan med stemme flertal beslutte at dyret skal fjernes.
 Beslutter DFA’s bestyrelse af dyret skal fjernes har adoptanten pligt til at bistå med dette.
 Når beslutningen om fjernelse af dyret er truffet sker fjernelse efter nærmere anvisning fra DFA.

Adoptanten erklærer ved sin underskrift at have accepteret de i kontrakten nævnte vilkår. Adoptanten har ligeledes ved sin underskrift
erklæret at overholde de nævnte vilkår samt accepteret de følger som overtrædelse af vilkårene medfører. Begge parter har en kopi af
denne adoptionskontrakt.
Dato:

_____________________________________________
DFA:

_____________________________________________
Adoptant:

Formidlingsgebyret skal være betalt og kontrakten skal været sendt retur i underskrevet tilstand på e-mail:
info@dfas.dk eller med posten, før hunden kan overdrages!
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