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 SALUKIHOPE is niet aansprakelijk voor enige door of vanwege de hond veroorzaakte schade na datum van adoptie.
 SALUKIHOPE is niet verantwoordelijk voor de door adoptant wettelijk verplicht te betalen hondenbelasting en 

het doen van aangifte.
 SALUKIHOPE houdt na adoptie graag toezicht of de voorwaarden op de adoptieovereenkomst worden 

nageleefd en verzoekt adoptant toegang tot de hond te verlenen voor nazorg.
 SALUKIHOPE heeft het recht de hond terug te nemen en zonder rechterlijke tussenkomst de adoptie-overeenkomst 

te
ontbinden indien adoptant: 
a. zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van SALUKIHOPE de hond verkoopt of feitelijk aan een derde overdraagt; 
b. met de hond fokt en/of de hond laat deelnemen aan hondenraces of aan de jacht; 
c. de hond niet voldoende verzorgt, huisvest of vrijheid van beweging geeft, e.e.a. uitsluitend ter beoordeling door 

SALUKIHOPE; 
d. de hond zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt; 

(onder welke omstandigheden adoptant bovendien een boete verbeurt van € 750,-- aan SALUKIHOPE). 
 SALUKIHOPE is niet aansprakelijk voor een lichamelijk of psychisch gebrek bij de hond die ten tijde van de adoptie 

verborgen aanwezig blijkt te zijn (geweest) en voor de eventuele gevolgen daarvan. Indien evenwel na adoptie van 
zulk een gebrek blijkt, heeft de adoptant het recht tot de 14e dag na de adoptie de hond aan SALUKIHOPE terug te 
geven, of na schriftelijk verkregen toestemming van SALUKIHOPE voor rekening van SALUKIHOPE de hond 
medisch te laten verzorgen. Gebitsreiniging, ontworming, behandeling oorontsteking, testen op buitenlandse ziektes 
en aandoeningen bekend op datum van adoptie worden niet door SALUKIHOPE vergoed. Vergoeding van medische 
kosten vervalt na 2 weken! Indien binnen 2 weken na adoptie een dierenartsbezoek nodig is, overleg dit dan eerst 
met uw consulent zodat SALUKIHOPE een offerte kan aanvragen bij uw dierenarts of eentje waar wij mee 
samenwerken.

 Adoptant is verplicht de hond jaarlijks door de dierenarts te laten vaccineren, of te laten titreren, en dit te laten
registreren in het dierenpaspoort behorende bij de hond. Hij zal het dier niet verwaarlozen of mishandelen. Bij ziekte 
of afwijking draagt adoptant zorg voor een behandeling bij een erkend dierenarts. 

 Indien de hond op datum van de adoptie niet gecastreerd is, is adoptant verplicht zulks bij de eigen dierenarts te
laten doen en wel bij een reu op een leeftijd tussen 6 en 9 maanden en bij een teef voor de eerste loopsheid (tenzij 
anders afgesproken tijdens adoptie). SALUKIHOPE draagt hiertoe een bedrag bij van € 40,-- voor een reu en € 80,-
- voor een teef, indien de rekening ter zake deze castratie binnen 2 weken na behandeling door SALUKIHOPE is 
ontvangen. 

 Indien de adoptant door persoonlijke omstandigheden niet (langer) zorg kan dragen voor de hond, zal adoptant in
overleg treden met SALUKIHOPE. Deze zal zich inspannen om voor de hond een goed alternatief adoptieadres te 
vinden. Een afspraak zal gemaakt worden omtrent ophalen/wegbrengen van de hond. Hiervoor wordt 50,- 
afstandsgeld berekend. Er wordt afstandsgeld berekend vanaf drie weken na adoptie. 

 Adoptant is verplicht SALUKIHOPE te informeren in geval van ernstige ziekte van of ongelukken met de hond. In geval van
overlijden van de hond dient men dit schriftelijk, of per mail, aan SALUKIHOPE te melden, eventueel vergezeld van 
een kopie van de overlijdensverklaring, opgemaakt door de behandelend dierenarts. 

 Adoptant is verplicht in geval van verhuizing de adreswijziging aan SALUKIHOPE door te geven.
 De persoonsgegevens van adoptant en van de geadopteerde hond worden door SALUKIHOPE beheerd en bewaard 

in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie, waartoe adoptant SALUKIHOPE machtigt. 
Gegevens worden enkel gebruikt indien er contact moet zijn inzake de adoptiehond.








paraaf adoptant voor akkoord ……….. 
 
 
 



 De chip van de hond zal bij aankomst door SALUKIHOPE worden aangemeld bij BackHomeClub.nl, een erkende 
databank als zijnde ‘import’. De adoptant is verplicht om binnen 14 dagen na adoptie, de chip van de hond op 
eigen naam +
adres over te zetten. Wij adviseren u om dit ook bij BackHomeClub.nl te doen. Dit kan uiteraard ook via een 
dierenarts. Voor adoptanten in België geldt dat zij de hond ook zelf aan moeten melden bij ABIEC. Bijbehorende 
kosten komen voor eigen rekening. Ook moet u de hond bij uw gemeente registreren ivm eventuele 
hondenbelasting (dit geldt enkel voor Nederland). 

 Indien de hond binnen twee weken terug wordt gebracht om een andere reden dan in punt 5 genoemd, wordt het
adoptiebedrag minus 25% terugbetaald. Na deze periode vervalt het recht op restitutie. 

 Mocht de hond niet met afgesproken transport mee komen, restitueert SALUKIHOPE het overgemaakte 
adoptiebedrag zo spoedig mogelijk.

 

 
 
 
 
 

Secretariaat/Postadres: Rijksweg Noord 35-17 ^162AB Geleen 

Bankrekeningnummer:  IBAN: NL54 INGB 066 544 1843 tnv IAMJ van DIllen 
iniejas.shop/salukihope  salukihope@inijas.shop  


