
Stichting Rottweiler Nederland, hierna te noemen Rottweiler Nederland en NN 

etc. adres…hierna te noemen de adoptant, komen het volgende overeen. 

 
 

1. De adoptant adopteert de hond genaamd XXXX, verder te noemen de hond, 

identificatie (chip) nummer….. en betaalt daarvoor aan Rottweiler Nederland 

een eenmalige bijdrage van € … 

 

2. Vanaf de datum van de feitelijke overdracht aan adoptant van de hond is 

deze voor rekening en risico van de adoptant. De adoptant is zelf 

verantwoordelijk voor het doen van de aangifte inzake de hondenbelasting en 

voor het afsluiten van een voldoende verzekering tegen wettelijke 

aansprakelijkheid. 

 

3. Deze adoptieovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde 

dat de adoptant voldoet aan de hierna te stellen regels.  

 

a. Adoptant mag de hond niet, al dan niet tegen vergoeding, aan derden 
overdragen, dan wel feitelijk afstaan, zonder daartoe voorafgaande 

toestemming van Rottweiler Nederland te hebben verkregen; 

b. Adoptant mag niet met de hond gaan fokken; 
c. Adoptant moet ervoor zorgen dat de hond voldoende vrijheid van 

beweging heeft, goed gevoed en verzorgd wordt en behoorlijk wordt 

gehuisvest, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Rottweiler 

Nederland; 

d. De adoptant mag de hond niet zonder zwaarwichtige medische indicatie 
ter euthanasie aanbieden en dient Rottweiler Nederland tijdig op de 

hoogte te stellen van een dergelijke voorgenomen euthanasie, tenzij 

daarop blijkens schriftelijke bevestiging van de dierenarts niet kan 

worden gewacht (noodsituatie); 

e. De adoptant mag de hond niet verwaarlozen, mishandelen, ongeoorloofde 
ingrepen toepassen en/of laten ondergaan, noch toelaten dat de hond 

wordt gebruikt voor dierproeven. 

 

4. Indien de adoptant deze voorwaarden niet, dan wel niet volledig naleeft, 

is Rottweiler Nederland gerechtigd de adoptieovereenkomst zonder 

rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dat 

geval is de adoptant verplicht om de hond onmiddellijk terug te geven aan 

Rottweiler Nederland, zonder dat de adoptant recht heeft op gehele of 

gedeeltelijke teruggave van de hiervoor onder 1. bedoelde vergoeding. Een 

gelijke verplichting bestaat voor de adoptant, indien hij de hond niet meer 

behoorlijk kan verzorgen.  

 

5. Rottweiler Nederland of door haar daartoe aangewezen personen zijn te 

allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de 

naleving van de in de overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen. 

 

6.Bij ontbinding van de adoptieovereenkomst op de voet van het hiervoor in 

artikel 4. bepaalde verbeurt de adoptant bovendien aan Rottweiler Nederland 

een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,--.  

 

7. Indien de adoptant niet voldoet aan zijn uit deze overeenkomst 

voortvloeiende verplichting om de hond onmiddellijk terug te geven, 

verbeurt hij, onverminderd hetgeen hiervoor in artikel 6. is bepaald,aan 

Rottweiler Nederland  een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 

€ 2.500,--. 

 

8: Rottweiler Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van 

de hond waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of 



behoren te zijn, noch voor gebreken die de adoptant bij het sluiten van de 

adoptieovereenkomst bekend waren of bekend hadden kunnen zijn. 

 

9: Indien de hond lichamelijke gebreken mocht hebben, welke toch voor 

rekening en risico van Rottweiler Nederland komen, heeft de adoptant 

slechts recht op ontbinding van de adoptieovereenkomst en teruggave van de 

hond aan Rottweiler Nederland. In dat geval is Rottweiler Nederland slechts 

verplicht tot terugbetaling van de hiervoor onder 1. bedoelde bijdrage, 

vermeerderd met de kosten die de adoptant ten gevolge van die gebreken in 

redelijkheid heeft gemaakt. Dit laatste echter alleen, indien daartoe 

voorafgaande toestemming van Rottweiler Nederland is verkregen, tenzij 

daarop blijkens schriftelijke bevestiging van de dierenarts niet kan worden 

gewacht (noodsituatie). In dit geval worden nooit de consulten vergoed maar 

alleen de voorgeschreven medicatie en ingrepen. De maximale vergoeding voor 

die kosten bedraagt € 750,--. 

 

10: Mocht de hond binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst een 

bij het sluiten van de overeenkomst onbekend lichamelijk gebrek vertonen, 

dan geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 8. en in aanvulling op 

artikel 9. het volgende. De hond mag door de adoptant na voorafgaande 

toestemming van Rottweiler Nederland, op kosten van Rottweiler Nederland 

ter behandeling aangeboden worden aan een dierenarts, verbonden aan 

“Rottweiler Nederland”. Rekeningen van dierenartsen die niet verbonden zijn 

aan Rottweiler Nederland worden niet in behandeling genomen, met 

uitzondering van de rekeningen voor behandelingen die vooraf door 

Rottweiler Nederland zijn goedgekeurd. In dit geval worden nooit de 

consulten vergoed maar alleen de voorgeschreven medicatie en ingrepen. 

 

11. de adoptant verklaart zich bekend en akkoord met vastlegging van de in 

deze overeenkomst opgenomen persoonsgegevens in een personenregistratie in 

de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

12. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

 

13. Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien worden, 

met uitsluiting van elke andere rechter, behandeld door de rechtbank Den 

Bosch, sector kanton, locatie Eindhoven.  

 

  

 

 

 

 


