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ADOPTIEVOORWAARDEN 

 
Bij ondertekening van een adoptiecontract worden deze voorwaarden ter akkoord aan de adoptant 
voorgelegd. Door ondertekening van het contract verklaart de adoptant zich akkoord met 
onderstaande voorwaarden.  
 
1. Als adoptant beloof je om het dier een goede en liefdevolle thuis te geven. 
 
2. Je draagt er zorg voor dat het dier alle nodige medische verzorging krijgt, goede voeding alsook de jaarlijkse 
vaccinaties, ontvlooiingen en ontwormingen (minstens 2 x per jaar) die nodig zijn voor het welzijn van het dier en zijn 
omgeving. Kittens dienen frequenter ontwormd te worden. Vraag hiervoor het medische schema aan het opvanggezin.  
 
3. Vzw Zwerfkat in Le(u)ven voorziet de katten standaard van twee vaccins tegen katten- en niesziekte (op 8 en 
12 weken voor kittens). Medische studies wijzen echter uit dat voor kittens een derde vaccinatie aan te raden valt vanaf 
de leeftijd van 16 weken. De adoptant kiest zelf of dit derde vaccin wordt gegeven en neemt dit voor zijn/haar rekening. 
De vzw staat dus niet in voor de kosten van dit derde vaccin aangezien het niet verplicht is. 
 
4. Je houdt de adoptiekat minstens 8 weken binnen om het dier aan zijn/haar nieuwe omgeving te laten wennen. 
Voor kittens geven we het advies ze binnen te houden tot de leeftijd van 6 maanden. 
 
5. Vzw Zwerfkat in Le(u)ven is niet aansprakelijk voor medische kosten of welke andere kosten dan ook die 
gemaakt worden na overdracht van het dier aan de adoptant. Indien binnen de 10 dagen na de adoptie van het dier 
medische problemen opduiken dient vzw Zwerfkat in Le(u)ven hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden 
en kan in overleg met vzw Zwerfkat in Le(u)ven en haar vaste dierenarts een regeling voorgesteld worden.  
 
6. Indien, op welk moment dan ook, wordt besloten om het dier niet langer te houden dient de adoptant het dier 
onmiddellijk terug te brengen naar vzw Zwerfkat in Le(u)ven. De adoptant moet de reden van zijn beslissing meedelen. 
Hij mag het dier in geen geval doorgeven aan derden of aan een andere opvang of een ander dierenasiel op straffe van 
betaling van een schadevergoeding. De betaalde adoptiebijdrage kan evenwel niet teruggevorderd worden. 
 
7. Elke verandering van adres, telefoon of e-mail laat de adoptant onmiddellijk weten aan vzw Zwerfkat in 
Le(u)ven via mail aan info@zwerfkatinleuven.be. Zodat de nieuwe gegevens snel kunnen worden aangepast in de 
administratie en de adoptant, indien gewenst, verder op de hoogte kan worden gehouden van de nieuwsberichten van de 
vzw. 
Vzw Zwerfkat in Le(u)ven bewaart enkel de gegevens die ze van u ontvangt bij het afsluiten van een adoptiecontract 
met vzw Zwerfkat in Le(u)ven (naam en adres, contactgegevens, rijksregisternummer). Deze gegevens werden 
opgeslagen in Google Drive en op papier bij het bestuur van de vzw. Daarnaast worden deze gegevens ook opgeslagen 
in gespecialiseerde software voor asielen, ShelterLuv, en in AnimalShelter, het systeem van de Vlaamse Overheid. Op 
basis van deze gegevens is het voor ons mogelijk om contact te houden betreffende het welzijn van de kat, om indien 
nodig de chip te laten aanpassen met uw gegevens en om u te contacteren bij het vinden van uw kat wanneer ze verloren 
liep. Deze gegevens worden bewaard tot het overlijden van de kat gemeld wordt of tot maximum 20 jaar na het 
adopteren van de kat. Vzw Zwerfkat in Le(u)ven geeft geen gegevens door aan externen. Als u uw gegevens wil 
inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan info@zwerfkatinleuven.be. Vzw Zwerfkat in Le(u)ven 
verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven. 
 
8. De adoptiebijdrage is een bijdrage in de algemene kosten van de vzw. Onze kosten per opgevangen dier zijn 
spijtig genoeg hoger dan de bijdrage. De adoptiebijdrage omvat de inplanting en de registratie van de chip, 
ontvlooiingen en ontwormingen, 2 inentingen (tegen niesziekte en kattenziekte) en de sterilisatie/castratie.   
 
9. Vzw Zwerfkat in Le(u)ven heeft het recht om 1 maand én 6 maand na ondertekening van het adoptiecontract te 
beoordelen of dit wordt nageleefd. Als er inbreuken worden vastgesteld, heeft de vzw het recht de kat(ten) in beslag te 
nemen zonder enige schadeloosstelling of vergoeding voor de adoptant. 
 
10. En niet onbelangrijk: als er een probleem is, contacteer ons, we proberen dan een oplossing te zoeken. 
 


