Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake
de verhandeling van dieren
Bijlage XIII bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake
de verhandeling van dieren
Bijlage XIII: Adoptiecontract voor een paard
dierenasiel:
Adoptiecontract voor een paard
De ondergetekenden:
1. Adoptant:
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon/GSM: …………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………
en
2. Verantwoordelijke van het dierenasiel: ………………………………………………………………
Verklaren dat het dier:
3. Geadopteerd dier:
Naam van het paard: …………………………………..………………………………………………
Beschrijving van het paard:
-

microchipnummer: …………………………………….........

-

ras of stamboek: ……………………………….……………………………………………..

-

geboortedatum: …………………………………….
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-

geslacht: mannelijk / vrouwelijk

-

gecastreerd: ja / nee

-

kleur: ………………………………………………………………………………………………….

-

bijzondere kenmerken: ………………………………………………………………………

Paspoortnummer: ………………………………………………………………………………………..

aan de adoptant werd toevertrouwd na regeling van de volgende kosten:
Totaal Bedrag: ………………………….
Het asiel overhandigd het paspoort van het paard aan de adoptant op het
moment van adoptie.
De adoptant zal het paard de volgende specifieke zorgen geven (bv. rust omwille
van een verwonding of ziekte, specifieke huisvesting omwille van
stalondeugden,…):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
De verantwoordelijke van het paardenasiel verklaart dat hij, in voorkomend
geval, zonder resultaat, geprobeerd heeft om het paard aan zijn vorige eigenaar
terug te geven.
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De adoptant verklaart zich akkoord om:
1) de voeding, de verzorging en de huisvesting aan te passen met het oog op
het garanderen van het welzijn van het paard. Hij zal het paard de
volgende specifieke zorgen geven (bv. rust omwille van een verwonding of
ziekte, specifieke huisvesting omwille van stalondeugden,…):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
2) de beheerder van de databank van paarden binnen de wettelijk
vastgestelde termijn na het overlijden van het dier op de hoogte te
brengen;
3) de verantwoordelijke van het dierenasiel onmiddellijk te verwittigen bij
verlies van het paard en, in samenwerking met de verantwoordelijke, alle
nuttige maatregelen te nemen om het terug te vinden;
4) niet te kweken met het paard;
5) bij het gebruik van het paard de volgende regels te respecteren:
0 het paard mag gebruikt worden voor competitief berijden en/of mennen
0 het paard mag gebruikt worden voor recreatief berijden en/of mennen
0 het paard mag niet gebruikt worden voor berijden en/of mennen
Als hierboven is aangegeven dat het paard niet gebruikt mag worden voor
berijden en/of mennen, kan deze status enkel gewijzigd worden na
akkoord van de verantwoordelijke van het dierenasiel.
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De partijen verklaren samen te hebben doorgenomen:
0 de verklaring van afstand van het paard
0 deze adoptieovereenkomst
en dus kennis genomen te hebben van bepaalde bijzonderheden van het paard.
Opgemaakt in twee exemplaren waarvan één exemplaar werd overhandigd aan
de adoptant en het andere aan het dierenasiel.

Te : ……………………………………….

Datum: ……………………………………

De adoptant:

De verantwoordelijke van het
dierenasiel:

…………………………………………………………….

………………………………………………………………

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15
februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake
de verhandeling van dieren.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme
en Dierenwelzijn,

Ben WEYTS
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