
   
 

   
 

 

Happy Dog Maspalomas animal rescue 

 
www.happydogmaspalomas.net 

 
Iban: ES2700495872962716590011  
BIC: BSCHESMM (XX)  
Maspalomas Gran Canaria  
email: happydogmaspalomas@gmail.com 

 
 
 

 
Beste adoptant, 
 
 
 
Voor u ligt het adoptiecontract voor uw nieuwe viervoeter, maatje, HDM-hondje. 
 
Een adoptie is geen kleinigheid. HDM neemt haar taak serieus en wil de adoptie zo goed mogelijk 
vastleggen. Dat doen we via een contract. Dit contract is bedoeld om een aantal zaken rond de adoptie 
goed te regelen. Het is ontstaan door jarenlange ervaring met adoptie. Wanneer we het contract nog 
verder kunnen verbeteren zullen we dat natuurlijk doen. 
 
Wanneer je een contract leest klinkt alles altijd nogal ‘hard’. Vergelijk dit maar met de tekst van uw 
hypotheek, huurovereenkomst of de aankoop van een auto. Dingen staan er heel zwart/wit. Dat moet 
ook wel want anders wordt alles onduidelijk en vaag. Veel teksten moeten dan ook gelezen worden in de 
‘geest’ waarin zij bedoeld zijn. Juristen schrijven het nu eenmaal ‘hard’ op. 
 
U hoeft niet bang te zijn dat een contract in strijd is met rechten die u vanuit de Wet heeft. Wanneer dit 
contract iets bevat wat in strijd blijkt met de Wet dan geldt sowieso altijd de Wet boven het contract. In 
een contract kun je nooit afwijken van de Wetten in dit land. Wetten die zowel de adoptant 
beschermen als HDM. 
 
In het uitzonderlijke geval dat de rechter zich zou verdiepen in een zaak rond dit contract dan past die 
rechter altijd ‘redelijkheid en billijkheid’ toe. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt of het contract, in de 
situatie die is ontstaan, ‘redelijk en billijk’ is. Zo kan het zijn dat de rechter vaststelt dat het contract 
weliswaar iets regelt maar dat dit in die specifieke situatie niet redelijk is. In dat geval zal de rechter dat 
betrekken in de uitspraak. 
 
Bovenstaande punten gelden als een soort extra bescherming voor beide partijen die het contract 
tekenen. Dus zowel voor de adoptant als voor HDM. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u begrijpt dat 
wij met dit contract alles rond de adoptie zo goed mogelijk willen regelen. Mocht u nog vragen hebben 
over het contract dan kunt u altijd even contact opnemen met uw contactpersoon bij HDM. Wij 
bespreken dit dan graag met u. 
 
 
 
Warme groet, 
 
 
 
Team Happy Dog Maspalomas 
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ADOPTIE OVEREENKOMST 
 

Tussen: 
 

HAPPY DOG MASPALOMAS, Sylvia van den Donker, 
 
Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoon:  

Email:  

Geboortedatum:  

Identiteitsnummer : 
 
Hierna te noemen ‘de “Adoptant”´ 
 
 
Betreffende  
Naam hond: 

Ras:   
Geslacht:   
Geneutraliseerd :  
Geboortedatum :  
Microchipnummer:   
Paspoortnummer: 
 
Hierna te noemen ´de Hond  
 

 

onder de navolgende voorwaarden : 
 
 
  
 

1) De Hond wordt aan de “Adoptant” overgedragen op  

 

2) Als tegemoetkoming in de kosten die Happy Dog Maspalomas heeft gemaakt voor de 

Hond betaalt de “Adoptant” een bedrag van € 375,- aan Happy Dog Maspalomas.  
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3) Met ingang van 1 november 2021 moet de “Adoptant” zelf er zorg voor dragen dat de hond 
als importhond wordt geregistreerd. Dit kan alleen bij een dierenartspraktijk en moet 
binnen 14 dagen gebeuren. In België moet de hond binnen 8 dagen geregistreerd worden 
bij een dierenarts. Om een hond in Nederland als import te kunnen registreren moeten de 
adoptanten in bezit zijn van een UBN Nummer. Wanneer de hond import geregistreerd is 
kan hij door “Adoptant” online op naam gezet worden via een portaal (databank). Van een 
hond die al in Nederland in opvang verblijft  kunnen de adoptanten zelf de registratie op 
naam online regelen bij een portaal. HDM ontvangt graag een bevestiging van 
overschrijving. 
 

4) Het paspoort wordt na de overdracht aan de “Adoptant” overhandigd, in het geval van een hond 
die al in Nederland verblijft wordt het paspoort zo spoedig mogelijk per post aan de adoptant 
verstuurd. 

 
De “Adoptant” verplicht zich om adreswijzigingen en-of wijzingen in zijn contactgegevens 
(vaste/mobiele telefoonnummer, e-mailadres) binnen 14 dagen aan Happy Dog Maspalomas door 
te geven. Hierbij dienen tevens de gegevens van de chipregistratie aangepast te worden. 

 
5) De “Adoptant” verkrijgt levenslang het bezit van de Hond. 

 
6) Bij het overlijden van de “Adoptant” kan de Hond terug naar Happy Dog Maspalomas om opnieuw 

bemiddeld te worden. Indien er echter andere gezinsleden / familieleden aanwezig zijn waardoor 
de Hond in het huishouden kan blijven, zal uiteraard eerst worden gekeken in overleg met de 
nabestaanden of de Hond daar zou kunnen blijven wonen (zie ook artikel 27). 

 
7) Happy Dog Maspalomas heeft de verplichting om de “Adoptant “ met raad en daad terzijde te 

staan. Adoptanten kunnen een beroep doen op de nazorg via hun bemiddelaar die tevens de  
contactpersoon is. 

 
8) Happy Dog Maspalomas heeft de verplichting om de “Adoptant” voor overdracht van de Hond te 

informeren over de gezondheidstoestand en karaktereigenschappen van de Hond, voor zover deze 
aan Happy Dog Maspalomas bekend zijn. 

 
9) Vanaf de datum van overdracht (artikel 1) is de “Adoptant” aansprakelijk voor alle schade die direct 

dan wel indirect wordt veroorzaakt door de Hond. De “Adoptant” vergewist zich ervan dat hij voor 
deze kosten voldoende is verzekerd. 

 
10) Vanaf de datum van overdracht (artikel 1) komen ook alle medische en overige kosten (zoals 

gemeentelijke belastingen) voor rekening van de “Adoptant”. 

 
11) Wordt met de “Adoptant” het bezoek aan een Hondenschool of mogelijke gedragsdeskundige 

afgesproken, dan komen deze kosten eveneens voor rekening van de “ Adoptant”, tenzij er met 
Happy Dog Maspalomas andere afspraken over zijn gemaakt. 

 
12) Honden van 8 maanden of ouder worden getest op Middellandse ziekten. 

 
Indien de Hond positief is bevonden op een Middellandse ziekte, wordt hij/zij door Happy Dog  
Maspalomas hiervoor behandeld en zal dit aan de „Adoptant“ vooraf in de procedure worden 
gemeld. Ook wordt dit gemeld in het Europees paspoort van de Hond. 

 

13) Happy Dog Maspalomas vaccineert, ontvlooit en ontwormd volgens het Nederlandse protocol 
vooor de Hond. Voor pups verzorgt Happy Dog Maspalomas de rabies- en eerste cocktailenting 
(Vanguard7), de vervolgentingen zijn voor rekening van de Adoptant. Ook wordt de Hond 
voorzien van een chip en een Europees paspoort. Alle vaccinaties, ontwormings- en 
ontvlooiingsbehandelingen alsmede neutralisaties of operaties die gedaan worden tijdens het 
verblijf in de rescue, worden in het Europees paspoort verwerkt. Happy Dog Maspalomas is niet 
aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onder meer besmettelijke ziekten door de hiermee 
gepaard gaande incubatieperiode. 

 

 



   
 

   
 

Happy Dog Maspalomas zorgt zoveel mogelijk dat honden geneutraliseerd worden op Gran 

Canaria. Als het hondje echter te jong is of er een duidelijke andere reden voor is, wordt dit niet 

gedaan. De “Adoptant” wordt hierover geïnformeerd.  

Als de Hond nog niet is gesteriliseerd/gecastreerd, draagt de “Adoptant” hiervoor in goed 
overleg met Happy Dog Maspalomas zorg zodra de teef geslachtsrijp dan wel de reu (8 à 9 
maanden) volgroeid is. De kosten van neutralisatie zijn voor rekening van  de “Adoptant”. 
Het is verplicht dat de “Adoptant“ van de neutralisatie een bewijs aan HDM overlegt. Dit kan gemaild 
worden naar: hdmnewstyle@outlook.com ter attentie van de vaste contactpersoon. Ook zal de 
contactpersoon indien de leeftijd van de hond hiertoe aanleiding geeft, dit bespreekbaar maken met 
de „Adoptant“. 

 

14) Het is verboden om met de Hond te fokken, voor de jacht en/of commerciële doeleinden te 
gebruiken. De “ Adoptant” dient alles in het werk te stellen om zwangerschap van/dekken door 
de hond te voorkomen. 

 
15) De “Adoptant” verplicht zich de Hond goed te verzorgen/te huisvesten, wettelijke regels met 

betrekking tot dierenwelzijn in acht te nemen, de Hond periodiek te ontwormen, de Hond te laten 
vaccineren conform de WSAVA richtlijnen, dan wel periodiek een titertest te laten doen om vast 
te stellen of vaccinatie al dan niet noodzakelijk is, en de Hond in geval van ziekte onverwijld door 
een dierenarts te laten behandelen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening 
van de “Adoptant”. 

 
16) Het is de “Adoptant” ten strengste verboden de oren en/of de staart van de Hond te 

(laten) couperen. 
 

17) Happy Dog Maspalomas is niet aansprakelijk voor zichtbare en/of verborgen gebreken van de 
Hond. 

 

De herkomst en/of de achtergrond van de Hond is vaak niet bekend bij de perrera’s noch bij de 
rescue van Happy Dog Maspalomas waar de Hond tot het vervoer (vlucht) heeft verbleven. 
De door Happy Dog Maspalomas bemiddelde honden zijn zwervend op straat gevonden, uit een 
dodingstation gehaald of weggehaald bij een jager. De honden hebben doorgaans onder 
erbarmelijke omstandigheden moeten zien te overleven. Dit kan zich later uiten in gezondheids- 
en/of gedragsproblemen. 

 

De “Adoptant” is zich hiervan bewust en aanvaardt door ondertekening van deze overeenkomst dit 
risico en neemt de daarmee gepaard gaande medische kosten voor zijn rekening. 

 

Mochten er zich binnen twee weken na adoptie dusdanige lichamelijke problemen voordoen dat 
een dierenarts geraadpleegd moet worden, dan verzoeken wij u ons hier vooraf via de mail 
hdmnewstyle@outlook.com (ter attentie van de vaste contactpersoon) van op de hoogte te stellen. 

 

18) Indien al enigerlei aansprakelijkheid op Happy Dog Maspalomas rust, blijft de hoogte hiervan 
beperkt tot de door de “Adoptant” betaalde bijdrage als bedoeld in artikel 2 van deze 
overeenkomst. 
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19) Happy Dog Maspalomas raadt de “Adoptant” aan een adequate dierenarts- verzekering voor 
de Hond af te sluiten. 

 
20) Happy Dog Maspalomas omringt de Hond met de grootst mogelijke zorg en vertrouwt erop 

dat ook de „Adoptant“ dit zal doen. 
 

Happy Dog Maspalomas stelt 2 lijnen plus een koppellijntje, een halsband en een deugdelijk tuig 
ter beschikking. Happy Dog Maspalomas adviseert het gebruik van de dubbele aanlijn techniek 
gedurende 3 maanden maar tenminste tot er een band met de hond is opgebouwd. 

 
Voor honden waarbij aangeraden wordt een veiligheidstuig / houdinituig te gebruiken, biedt HDM 
de mogelijkheid dit tuig aan te schaffen voor een meerprijs van 30 euro. Het eerdergenoemde 
tuig, halsband en lijnen worden geschonken. 

 
21) Mocht de Hond ondanks alle zorg toch ontsnappen dan stelt de „Adoptant“ onverwijld Happy Dog 

Maspalomas in kennis door via de noodlijn een sms of whatsapp bericht te sturen. Happy Dog 
Maspalomas formeert samen met de „Adoptant“ een zoekteam en ondersteunt de „Adoptant“. 

 
22) Happy Dog Maspalomas stelt voor vermissingen en levensbedreigende situaties van de Hond 

een noodnummer ter beschikking:  Dit nummer zal door de contactpersoon aan de adoptant 
verstrekt worden.(alleen sms / whatsapp naam hond). 

 
23) Happy Dog Maspalomas is niet aansprakelijk, indien het dier ziek wordt of sterft, behoudens het 

bepaalde in artikel 24. 
 

24) Indien het dier aantoonbaar, dit wil zeggen middels een schriftelijke verklaring van een dierenarts, 
binnen 1 maand na datum van deze overeenkomst ten gevolge van ziekte of een lichamelijk 
gebrek komt te overlijden, heeft de “Adoptant” recht op restitutie van 50% van de in deze 
overeenkomst vermelde bijdrage. 

 

25) In goed overleg met de vertegenwoordiger van Happy Dog Maspalomas kan de Hond door een 
vertegenwoordiger van Happy Dog Maspalomas worden teruggenomen, als de “Adoptant” in een 
situatie geraakt waarin hij de Hond redelijkerwijs niet meer kan houden. Alsdan kan de “Adoptant” 
geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding van kosten. In het geval van terugname blijft de 
hond geregistreerd op naam van de “Adoptant” tot er een nieuwe adoptant is gevonden. Adoptant 
is ermee op de hoogte dat er niet direct een ander opvanggezin beschikbaar zal zijn. De 
opvanghond zal dan door Happy Dog Maspalomas direct weer gepubliceerd worden en 
aangeboden ter opvang of adoptie.  

 
26) Indien er gesproken wordt over een situatie zoals bedoeld in artikel 25 zal de vertegenwoordiger 

van Happy Dog Maspalomas zich maximaal inspannen om voor de Hond op een zo kort mogelijke 
termijn een vervangende opvangplek te vinden. 

 
27) Mocht het binnen deze termijn noodzakelijk blijken dat de Hond eerder weg moet van de huidige 

woonplek, dan is de „adoptant“ verplicht de kosten voor de betaalde opvang (€ 15,= per dag) te 
vergoeden voor de duur dat dit nodig is. 

 
28) De “Adoptant” verplicht zich een vertegenwoordiger van Happy Dog Maspalomas in de 

gelegenheid te stellen om (na afspraak) na te gaan of de Hond op de juiste wijze en 
overeenkomstig de gemaakte afspraken wordt gehouden. Een vertegenwoordiger van Happy 
Dog Maspalomas is alsdan gerechtigd de ruimten te betreden waar de Hond normaliter verblijft. 

 
29) Indien een vertegenwoordiger van Happy Dog Maspalomas constateert dat de bepalingen van 

deze overeenkomst niet worden nageleefd en de zorg rondom de hond onvoldoende lijkt, zal 
Happy Dog Maspalomas met de adoptant in overleg treden en kijken waar het mogelijkheden zijn 
tot verbetering van de leefsituatie van de Hond. In het uiterste geval en na overleg met de 
adoptant behoudt Happy Dog Maspalomas zich in het belang van het welzijn van de Hond, de 
Hond terug te nemen zonder tot enigerlei vergoeding van kosten gehouden te zijn. 



   
 

   
 

30) Mocht bovenbedoelde nacontrole daartoe aanleiding geven (verwaarlozing en/of mishandeling), is 
een vertegenwoordiger van Happy Dog Maspalomas gerechtigd de Hond direct mee te nemen dan 
wel af te halen, zonder tot enigerlei vergoeding van kosten gehouden te zijn. 

 

31) Bij levensbedreigende situaties dient u onverwijld door een bericht te sturen aan het noodnummer 
(zie artikel 22) en Happy Dog Maspalomas hiervan in kennis te stellen. Een beslissing tot 
noodzakelijke euthanasie van de Hond wordt uitsluitend door een dierenarts genomen en 
uitgevoerd, in goed voorafgaand overleg met Happy Dog Maspalomas. 

 
32) De “Adoptant” wordt geacht de dood van de Hond binnen een week na overlijden aan Happy Dog 

Maspalomas te melden.  De“Adoptant” verplicht zich om op verzoek van Happy Dog 
Maspalomas, binnen 14 dagen na overlijden een door een dierenarts opgestelde verklaring over 
de doodsoorzaak aan Happy Dog Maspalomas te overleggen. 

 
33) Het is de “Adoptant” niet toegestaan de Hond aan derden, inclusief verwanten, over te dragen, 

zonder overleg met Happy Dog Maspalomas. 
 

De nieuwe “Adoptant” zal alsdan expliciet akkoord moeten gaan met de bepalingen van deze 
overeenkomst. Van overdracht is sprake, indien de Hond langer dan 4 weken hoofdzakelijk bij 
(een) derde(n) verblijft. 

 
34) De “Adoptant” draagt er zorg voor dat in geval van vakantie of ziekte de Hond op 

een verantwoordelijke wijze wordt ondergebracht. 
 

35) Team Happy Dog Maspalomas zou het op prijs stellen als De “Adoptant” 1 keer per jaar Happy 
Dog Maspalomas op de hoogte zou willen stellen van het welzijn van de Hond. 

 
36) Als de “Adoptant” de adoptie van de Hond annuleert binnen 48 uur voor zijn/haar vlucht, dan 

wordt er geen restitutie van de onkostenvergoeding verleend. 

 
 

 

Voor akkoord getekend op :      
 

Plaats  

 

De “Adoptant” Sylvia van den Donker 
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