
  Stichting Little Tigers 

Adoptiecontract

Voorletters en achternaam: ......................................................................................    Geslacht (m/v): ......
Adres:     ........................................................................................................................................
Postcode en plaats:  ........................................................................................................................................
Telefoonnummers 1 en 2 (t.b.v. registratie microchip, zie art. 4): .................................................................
E-mailadres:     ........................................................................................................................................
Identiteitsbewijs: nr. paspoort/rijbewijs/ID-kaart: .........................................................................................
Roepnaam van het te adopteren dier: ..........................................      Diersoort (kater/poes, reu/teef): .................
Houdt het dier zijn/haar roepnaam na de adoptie? ja/nee .........  

Leeftijd: ...........................Gecastreerd of gesteriliseerd: ja/nee  ............
Kleur van de vacht en evt. andere bijzonderheden: ........................................................................................

Persoonlijke gegevens (deze worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en worden niet gedeeld met derden)

1. De adoptant zal het dier een goed en liefdevol thuis geven en zal het dier niet gebruiken om te fokken, voor 
dierproeven of gebruiken voor zakelijke doeleinden.
2. De adoptant zal er zorg voor dragen dat het dier alle nodige medische verzorging krijgt alsmede de regelmatige 
vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van het dier en zijn omgeving.
3. Indien het dier op het moment van adoptie nog te jong is voor een sterilisatie/castratie (dus jonger dan 6 maanden), 
verplicht de adoptant zich om het dier zo spoedig mogelijk te laten castreren of steriliseren. Na de procedure moet de 
dierenarts dit in het paspoort aantekenen en een kopie van deze notitie moet aan Stichting Little Tigers (voortaan: de 
stichting) worden overlegd.
4. Het microchipnummer van het dier wordt vóór vertrek naar Nederland door de stichting geregistreerd bij de 
Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren (NDG), op naam van de adoptant (o.b.v. bovenstaande gegevens). 
De stichting brengt hiervoor €6 per dier in rekening. Dit bedrag is niet inbegrepen in de adoptiebijdrage die de 
adoptant voor het dier betaalt.
5. Belgische adoptanten verplichten zich om binnen 8 dagen na aankomst van de kat door een dierenarts te laten 
registreren in CatID (www.catid.be).
6. De adoptieverstrekker (Stichting Little Tigers) is niet aansprakelijk voor medische kosten of welke andere kosten 
dan ook die gemaakt worden na overdracht van het dier aan de adoptant.
7. Het dier mag niet aan derden worden afgestaan of verkocht zonder schriftelijke toestemming van de adoptie-
verstrekker. Mocht het zo zijn dat de adoptant door welke omstandigheden dan ook afstand wil/moet doen van het 
dier, zal het dier verplicht terug dienen te gaan naar de adoptieverstrekker, die dan zorg zal dragen voor opvang en 
herplaatsing. De adoptant zal tot het moment van de herplaatsing het dier goed blijven verzorgen en alle kosten 
dragen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het retourneren van de betaalde adoptiebijdrage.
8. De adoptant is verplicht in geval van verhuizing dit via een adreswijziging door te geven aan de adoptieverstrekker, 
via info@littletigers.eu
9. Het door de adoptant te betalen bedrag is een bijdrage in de algemene kosten van de opvang en hulp aan 
zwerfdieren in het buitenland en is derhalve geen betaling van een koopsom voor een dier. De adoptieverstrekker is in 
geen geval verplicht tot restitutie van deze bijdrage. 

Datum: ...............................   Plaats: …………………………………     Adoptiebijdrage*: € .......
  S.v.p. de adoptiebijdrage vóór aankomst van het dier overmaken naar NL58 SNSB 0956 9884 07 t.n.v. Stichting 
Little Tigers, onder vermelding van de naam van het dier / de dieren.

Handtekening adoptant: s.v.p. formulier uitprinten en ondertekenen       Handtekening adoptieverstrekker:

Mailen naar info@littletigers.eu of retourneren aan Stg. Little Tigers, Jesse Owenshof 5, 1034 WT Amsterdam 

www. littletigers.eu info@littletigers.eu Kamer van Koophandel: 68761074 

....................................................... Myriam Mulder, wnd. secretaris
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Zo nee, met welke roepnaam moet het dier worden geregistreerd? (zie art. 4) .........................................



*Adoptiebijdrage

Stichting Little Tigers hanteert de volgende standaard-adoptiebijdrage:

Poes of kater gesteriliseerd:  €150 per kat
Poes of kater niet-gesteriliseerd:  €105 per kat

In voorkomende gevallen kan door de stichting van de hoogte van de 
standaardadoptiebijdrage worden afgeweken. In die gevallen geeft de 
stichting de hoogte van de bijdrage door aan de aspirant-adoptant voordat 
zij/hij het contract ondertekent. 

Zoals gesteld in artikel 4, wordt bovenop de adoptiebijdrage per dier €6 
in rekening gebracht voor de registratie van het microchipnummer van 
het dier bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren. Dit geldt 
alleen voor dieren die in Nederland worden geadopteerd. 
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