
Inhoud adoptiecontract:  
 
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).  
 
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). Duitse adoptanten registreren het dier binnen 8 dagen bij 
www.findefix.com.  
 
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*zie toelichting.  
 
7. Het dier mag niet aan derden worden afgestaan of verkocht zonder schriftelijke toestemming van de 
adoptieverstrekker. 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.  
 
 
 

*Toelichting op artikel 6: het geadopteerde dier wordt vóór vertrek naar Nederland of België op een aantal 
punten onderzocht en voorbereid door het betreffende asiel. Zo wordt elk dier ingeënt tegen katten- en 
niesziekte en rabiës. Zie https://littletigers.eu/adoptie-procedure voor een uitgebreidere weergave van de 
medische voorbereiding. Echter, de stichting kan geen garantie geven op de gezondheid van het dier, dat nu 
eenmaal een levend wezen is en (op termijn) medische kwalen kan vertonen. Ook kan de stress van de reis naar 
Nederland (tijdelijk) een grote impact hebben op de gezondheid van het dier; adoptanten worden hierover altijd 
voorgelicht door de bemiddelaar tijdens de telefonische of video-intake, en via de brochure die met het in te 
vullen adoptiecontract wordt meegestuurd. De stichting beschikt niet over de financiële middelen om eventuele 
dierenartskosten, of andere kosten, voor het geadopteerde dier te dragen nadat het in Nederland of België is 
aangekomen en is overdragen aan de adoptant. Door middel van het ondertekenen van dit contract neemt de 
adoptant dan ook uitdrukkelijk de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele medische en andere mogelijke 
kosten voor het dier na aankomst in Nederland of België op zich. Het is aan te raden dat adoptant een 
huisdierenverzekering voor het geadopteerde dier afsluit. Verzekeraars hanteren hiervoor verschillende 
voorwaarden. Voor meer informatie zie: http://www.verzekerjehuisdier.nl. 
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