Adoptievoorwaarden St. Zwols Dierenasiel

Mag het dier nog terug?
•
•

•

•

U krijgt het dier altijd eerst 3 weken “op proef”.
Brengt u het dier binnen 3 weken terug, dan krijgt u het aankoopbedrag min € 25,- terug.
In geval van een verlopen inenting wordt tevens € 60,- in mindering gebracht op de
teruggave van het adoptiebedrag.
Dier retour na 3 weken, maar binnen 1 jaar na adoptie: zijn geen kosten aan verbonden,
geen restitutie van het adoptiebedrag.
In geval van een verlopen inenting wordt € 60,- in rekening gebracht.
Dier retour na 1 jaar na adoptie: gebruikelijke afstandskosten worden gerekend.

Neem vooral contact met ons op zodra er problemen ontstaan of het echt niet gaat.
Wat als mijn dier ziek wordt?
Mocht het dier binnen 2 weken ziek worden en het dier had dit in het asiel al onder de leden, dan
kunt u het eerste consult van de asieldierenarts (dierenkliniek Ittersum) op rekening van het asiel te
krijgen, uitsluitend na voorafgaand overleg met de asielmedewerkers.
Voorwaarde is dus dat u met een doorverwijsformulier van het asiel naar onze asieldierenarts gaat
en dat u vóóraf contact met ons opneemt. Achteraf worden geen kosten vergoed.
Eventuele medicatie is altijd voor uw rekening.

Mag ik het dier herplaatsen?
Nee, u mag het dier nóóit zonder toestemming van het asiel herplaatsen of verkopen.

Mag het dier zich voortplanten?
Nee, u mag nóóit met het dier fokken, of eenmalig een nestje laten krijgen.
U bent verplicht een kitten vóór de leeftijd van 6 maanden te laten castreren/steriliseren. Dit kan op
onze kosten met een doorverwijsformulier bij onze asieldierenarts (dk Ittersum, Zwolle)
Is mijn dier ingeënt, gesteriliseerd/gecastreerd en gechipt?
Ja alle dieren zijn ingeënt, gechipt en ontwormd als u het uit ons asiel adopteert. Alle volwassen
poezen katers zijn geholpen, de kittens nog niet, dit kan op leeftijd van 6/7 maanden op onze kosten
met een doorverwijsformulier bij onze asieldierenarts (dk Ittersum in Zwolle).
U krijgt daarnaast een paspoortje mee met alle (medische) gegevens van uw dier.
Uitzondering: niet alle honden worden standaard gesteriliseerd/gecastreerd.

1

Hoe zit het met aansprakelijkheid?
•
•
•

Wij zijn na het sluiten van de overeenkomst nooit aansprakelijk voor de schade die uw dier
eventueel maakt.
Wij zijn na het sluiten van de overeenkomst niet aansprakelijk voor gebreken van uw dier.
Wij zijn verplicht het dier terug te nemen en u het aankoopbedrag terug te betalen, als wij
redelijkerwijze vóór het sluiten van de overeenkomst wél op de hoogte hadden kunnen zijn
van de gebreken.

Verhuisd? Of een nieuw telefoonnummer?
Geeft u altijd uw nieuwe adres-/contactgegevens door aan het asiel. Zo kunnen wij, of een andere
dierenwelzijnsinstantie, u snel bereiken als uw dier vermist raakt, of uw vermiste dier gevonden
wordt.
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