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Adoptant zijn bij ProZUS, om écht verschil
te maken in dit leven!

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Draag het ambassadeurschap van uw ProZUS-hond met liefde, de juiste zorg en plezier! Dat hebben wij
ook gedaan.
Koper zorgt dat de chip van de hond bij de NDG op eigen naam wordt geregistreerd, binnen 2 weken na
adoptie. Dat elk jaar de hond wordt ingeënt, ontwormd en behandeld tegen vlooien.
Verkoper of door haar specifiek daartoe aangewezen personen zijn te allen tijde en op alle plaatsen
bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in de plaatsingsovereenkomst gestelde
voorwaarden en bedingingen.
Behalve dat deze overeenkomst van koop en verkoop zonder rechtelijke tussenkomst van rechtswege
ontbonden zal zijn, zal koper een boetebedrag aan verkoper moeten betalen van € 500,- indien:
a. koper de in de overeenkomst omschreven hond verkoopt of in eigendom of anderszins aan
derden overdraagt (met of zonder vergoeding), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van verkoper daarvoor te hebben verkregen, of;
b. koper met de in de overeenkomst omschreven hond gaat fokken, of;
c. koper er niet voor zorgt dat de in de overeenkomst omschreven hond voldoende vrijheid van
beweging heeft, goed wordt gevoed en behoorlijk wordt gehuisvest, een en ander uitsluitend
ter beoordeling van verkoper, of;
d. koper de hond zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt en verkoper hiervan (alvorens
daadwerkelijke euthanasie heeft plaatsgevonden) - ongeacht op welke wijze - kennis neemt
en op die wijze euthanasie nog kan voorkomen, of;
e. koper niet voldoet aan de betaling van de koopsom zoals is vastgelegd in de overeenkomst
binnen een uiterlijke termijn van 2 dagen na ondertekening van de
(proef)plaatsingsovereenkomst.
Verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van deze overeenkomst, door of vanwege
de hond veroorzaakte schade of kosten.
Indien eenzijdig, zonder opgave van reden door verkoper, de ontbinding van deze overeenkomst, op
grond van artikel 4, plaatsvindt:
a. heeft verkoper het recht de hond (zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij de koper of
bij enig ander persoon, en de hond onder zijn hoede te nemen op welke plaats de hond zich op
dat moment ook mag bevinden.
b. is verkoper niet verplicht tot terugbetaling van de koopsom.
De persoonsgegevens zoals deze in de plaatsingsovereenkomst zijn opgenomen worden vastgelegd in
een koperssregistratie van ProZUS.
Indien koper de hond met spoed aan verkoper in eigendom teruggeeft kan verkoper tot een maximum
van 300,- EURO in rekening brengen aan koper (voor pensionkosten, opvang, training en begeleiding tot
een maximum van 10 dagen kosten). De rest is voor rekening van verkoper.
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