Adoptie-overeenkomst
Stichting Opvang Ezels, gevestigd te Drempt, Roomstraat 10, 6996 DX te dezen vertegenwoordigd door:
Mariska Somsen (voorzitter) en Ron van der Beek (Penningmeester), hierna te noemen SOE
Naam

:

……………………………….

Adres

:

……………………………….

Postcode en woonplaats

:

……………………………….

Telefoon

:

………………………………

Email

:

………………………………

Hierna te noemen “adoptiegezin”,
In aanmerking nemende dat de SOE en het adoptiegezin overeenstemming hebben bereikt over de
adoptie van de navolgende ezel, hierna te noemen “ezel”:
Naam

:

………………………………

Geboortedatum

:

………………………………

Levensnummer

:

………………………………

chip/transponder

:

……………………………..

Kenmerken en bijzonderheden: oen /merrie (doorhalen wat niet van toepassing is)
Beschrijving ezel: (kleur, fysieke gesteldheid, gedrag, bijzonderheden):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Komen het navolgende overeen:
a. Het adoptiegezin de ezel adopteert en daarmee de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de
verzorging van de ezel in de ruimste zin des woords, waaronder mede begrepen, maar niet
beperkt tot, huisvesting, voeding, periodieke hoefbekapping, gebitsbehandeling en/of
diergeneeskundige zorg, alsmede het bieden van adequate huisvesting, weidegang en passend
gezelschap en het aanvaarden van de aansprakelijkheid. Deze adoptie is voorwaardelijk in de
zin dat, ingeval de zorg voor de ezel naar oordeel van de SOE in ernstige mate tekort schiet en
zich derhalve situaties voordoen bij het adoptiegezin die de zorg en/of gezondheid of gedrag
van de ezel in ernstige mate bedreigen, al dan niet uit nalatigheid en al dan niet als gevolg van
onjuist handelen van het adoptiegezin, de SOE gerechtigd is de adoptie ongedaan te maken,
zonder recht op schadevergoeding of restitutie van aan de SOE betaalde gelden.
b. Onder de zorg wordt in ieder geval verstaan dat:
1. het adoptiegezin verantwoordelijk is voor de jaarlijkse tetanus/influenza inenting, het
verantwoord ontwormen van de ezel en de informatie hierover in het paspoort.
2. het adoptiegezin verantwoordelijk is voor het bekappen van de ezel, tenminste iedere 2
tot 3 maanden.
3. bij ziekte van de ezel het adoptiegezin een eigen erkend dierenarts inschakelt
4. het adoptiegezin verantwoordelijk is voor de kosten van medische behandeling. Ingeval
uitzonderlijke medische kosten dienen te worden gemaakt inzake curatieve zorg,
waaronder derhalve niet begrepen de periodieke inentingen, bekappen,
gebitsbehandeling, en die kosten het bedrag van € 500,= per jaar per ezel te boven kan
het adoptiegezin een verzoek indienen bij de SOE voor een bijdrage in deze kosten.
Deze bijdrage is ter beoordeling van het bestuur van de SOE. Tegen een beslissing van
het bestuur staat geen beroep open.
5. het aanvaarden van de juridische aansprakelijkheid voor de ezel.
c. Onder passend gezelschap wordt verstaan, de aanwezigheid in stal en weide van tenminste één
andere ezel. Indien door overlijden van een ezel of andere omstandigheden hier niet (meer)
aan kan worden voldaan dient het adoptiegezin zorg te dragen voor een passende oplossing ter
goedkeuring van de SOE.
d. Het adoptiegezin aanvaart de adoptie, tegen betaling van eenmalige bijdrage in de kosten aan
de SOE van EUR 200,= (of EUR 150,=) die bij wijze van gift zal worden voldaan, en neemt
daarmee de zorg voor de ezel op zich, als voornoemd, inclusief de aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door/met de ezel, de huisvesting, weidegang en alles wat in redelijkheid en
billijkheid van het adoptiegezin mag worden verwacht, als ware het adoptiegezin volledig
eigenaar van de ezel.
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e. De adoptie verleent niet het om met de ezel te fokken, deze ezel voor commerciële doeleinden
te gebruiken, de ezel bij derden te plaatsen, in het buitenland te onderbrengen of te laten
deelnemen aan evenementen, zonder voorafgaande toestemming van de SOE. Zonder deze
voorafgaande toestemming zullen genoemde zaken worden gezien als het in ernstige mate
tekort schieten in de zorg zoals bedoeld onder a.
Het adoptiegezin zal op verzoek een vertegenwoordiger van de SOE toelaten voor inspectie en
controle op de uitvoering van de zorg en het nakomen van deze bepalingen.
f.

Indien, op verzoek van het adoptiegezin, deze overeenkomst beëindigd wordt, zal een
vertegenwoordiger van de SOE , na overleg met het adoptiegezin, de ezel komen ophalen.
Hiervoor zal een bedrag van € 50,00 per transport worden gevraagd, die bij wijze van gift zal
moeten worden voldaan.

g. Indien naar het oordeel van de SOE het adoptiegezin op enigerlei wijze bepalingen uit deze
overeenkomst in ernstige mate niet of onvoldoende nakomt en het niet nakomen daarvan de
gezondheid of levensomstandigheden van de ezel in het geding raakt, dan wel controle door de
SOE niet verder mogelijk is, is de SOE gerechtigd, in het belang van de ezel, door enkele
mededeling, de adoptie te beëindigen en de ezel terug te nemen, zonder enig recht op
schadevergoeding voor het adoptiegezin. Het adoptiegezin zal in een dergelijk geval op eerste
verzoek van de SOE de ezel afgeven.
h. Deze overeenkomst is opgemaakt naar Nederlands recht.

Datum, plaats,

ondertekening:
Adoptiegezin :
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