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Adoptie reserveringsovereenkomst
Dieren op de Dool vzw (de vereniging) verplicht zich:







Zoveel mogelijk een dier over te dragen dat past bij de huiselijke situatie van de adoptant;
Bij adoptie op eerlijke wijze onze bevindingen omtrent het dier mede te delen;
Geen dier over te dragen waarvan wij vermoeden, dat het een ziekte bij zich zou kunnen hebben,
tenzij adoptant deze mogelijkheid accepteert en eventuele kosten volledig voor zijn rekening
neemt;
Het aan keerzijde omschreven dier voor adoptant tot de daar genoemde datum ter beschikking te
houden en naar beste kunnen te verzorgen;
In geval van het optreden van een situatie die een adoptie mogelijk in de weg zou staan
onverwijld contact met adoptant op te nemen om een en ander te bespreken en tot een oplossing
te komen;
In geval van ziekte of overlijden van het dier vóór de afgesproken adoptiedatum de adoptant de
keuze te laten tussen restitutie van het aanbetaalde bedrag dan wel een ander geschikt dier te
adopteren.

De adoptant verplicht zich:






Het aan keerzijde omschreven dier op de afgesproken datum en tijd af te halen.
Indien afhaling op de afgesproken datum en tijd niet mogelijk is de vereniging daarvan zo
spoedig mogelijk op de hoogte te stellen om een nieuwe afspraak te maken.
Bij niet-nakoming van de afspraak zonder voorafgaande melding vervalt de reservering 24 uur na
de afgesproken datum en wordt het dier ter adoptie vrijgegeven. Hierbij vindt geen restitutie van
betalingen plaats.
In geval van het optreden van een situatie die een adoptie mogelijk in de weg zou staan
onverwijld contact met de vereniging op te nemen.
De vereniging niet verantwoordelijk te stellen in geval van ziekte of overlijden van het dier vóór
de afgesproken adoptiedatum;

Bij niet doorgaan van de adoptie anders dan door duidelijke overmacht vindt na
tekening van deze reserveringsovereenkomst geen restitutie van betalingen plaats.
Gedane betalingen worden in dat geval door de vereniging geboekt als gift.
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