OVEREENKOMST TIJDELIJKE OPVANG HUISDIER

De ondergetekenden:
Naam: ………………………………………………..…………………………………………………….………………
Adres: …………………………………………………………………………………………….…………………………
Postcode en woonplaats: ………………………………….…………………..…………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………….…………………
E-mailadres: …………………….………………………………………………….……………………………………
hierna te noemen “hulpvrager”,
en
Naam: …………………………………………………………………………….………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………….…………………
Postcode en woonplaats: ………………………………………………….……………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………….……………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………..………………………………
hierna te noemen “hulpaanbieder”,
tezamen genoemd “partijen”,
In aanmerking nemende:
dat partijen de tussen hen bestaande rechtsverhouding in de navolgende
voorwaarden en bepalingen nader wensen te regelen;
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Huisdier(en) van de hulpaanvrager
De hulpaanvraag wordt door de hulpaanvrager gedaan voor het volgende huisdier
dan wel de volgende huisdieren:
Naam huisdier: ………………………………………………………………………………………………..……
Omschrijving van het huisdier: ………………………………………………………………………………
Bijzondere eigenschappen van het huisdier: ….………………………………………………………
Vereiste (medische) behandeling: …………………………………………………………………………

Naam huisdier: ………………………………………………………………………………………………..……
Omschrijving van het huisdier: …………………………………………………..…………………………
Bijzondere eigenschappen van het huisdier: …………..……………………………………………
Vereiste (medische) behandeling: …………………………………………..……………………………
hierna te noemen “het huisdier”.
Artikel 2 De hulpaanvraag
2.1 De hulpaanvrager geeft aan de hulpverlener aan geschikte opvang, te vinden
voor het huisdier van de opvangaanvrager voor de volgende periode:
…………………. t/m ………………………. , hierna te noemen “de opvangperiode”.
2.2 De hulpaanvrager bepaalt zelf door welke hulpverlener hij het huisdier laat
opvangen. Een eventueel tot stand gekomen opvangovereenkomst, is een
overeenkomst tussen de hulpaanvrager en de hulpverlener.
Artikel 3 Verklaringen van de hulpaanvrager
3.1 De hulpaanvrager verklaart dat het huisdier een sociale rol vervult binnen zijn
gezin en dat het huisdier van groot belang is voor hem.
3.2 De hulpaanvrager verklaart dat hij wegens ouderdom of ziekte niet zelf tijdelijk
niet in staat is het dier op te vangen.
Artikel 4 Verplichtingen van de hulpaanvrager
4.1 Het huisdier dient alle benodigde entingen te hebben gehad.
4.2 Indien het huisdier een hond is, dient het huisdier naast de reguliere
“cocktailenting” een kennelhoestenting te hebben.
4.3 Indien het huisdier een kat is, dient het huisdier te zijn geënt voor kattenziekte
en niesziekte.
4.4 Het huisdier dient een geldig paspoort te hebben.
4.4 Na de opvangperiode dient de hulpaanvrager het huisdier bij de verzorger op te
halen.
Artikel 5 Verplichtingen van de hulpverlener
5.1 De hulpverlener verplicht zich aan alle voorwaarden te voldoen welke gesteld
kunnen worden betreffende de bescherming van het dier en behandelt het dier
zoals van elke goede dieren liefhebber mag worden geëist; hij zal het dier duurzaam
verzorgen volgens de daarvoor in Nederland geldende maatstaven voor een goede
verzorging van het huisdier, zoals voldoende vrijheid van beweging, goede voeding
en goede huisvesting.

5.2. Onverwachte omstandigheden, gedragsveranderingen of medische situaties
dienen door de hulpverlener altijd bekend gemaakt te worden aan de
hulpaanvrager.
Artikel 6 Ziekte van het huisdier
6.1.
6.2.

6.3.

De hulpvrager is verplicht eventuele medische condities te melden aan
hulpverlener;
. In het geval van een medische noodsituatie is de verzorger gerechtigd zonder
voorafgaande toestemming van de hulpaanvrager een dierenarts in te
schakelen. Alle kosten die de verzorger daarvoor heeft gemaakt, dient de
hulpaanvrager aan de verzorger te vergoeden.
De hulpverlener is niet verantwoordelijk voor ziekte of letsel van het dier
tijdens de opvangperiode, tenzij afgeweken is van artikel 5.1.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1.
7.2.

De hulpverlener vangt het dier op eigen risico op.
De hulpvrager is niet verantwoordelijk voor letsel of schade toegebracht aan
de hulpverlener, materiële eigendommen van de hulpverlener of derden
tijdens de opvangperiode; opvang geschiedt altijd op eigen risico, tenzij
sprake is van verzwijging van bekende sociale of lichamelijke feiten door de
hulpaanvrager.

Artikel 8 Herplaatsing
Indien de hulpaanvrager het huisdier niet na de opvangperiode bij de verzorger
ophaalt, is de verzorger gerechtigd het dier over te dragen aan een
herplaatsingsdienst.
Artikel 9 Kosten van de opvang en borg
9.1 Voor de opvang zijn geen kosten verschuldigd. De verzorger helpt op strikt
vrijwillige basis mee.
9.2 De hulpvrager is verantwoordelijk voor de kosten van voeding en eventuele
medicijnen voor het dier tijdens de opvangperiode.
Artikel 10 Diverse onderwerpen
10.1 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig of onverbindend wordt
verklaard, zal een dergelijke verklaring geen invloed hebben op de overige
bepalingen. Ingeval enige bepaling uit deze overeenkomst nietig dan wel

onverbindend wordt verklaard, zal deze bepaling worden vervangen door een
zoveel mogelijk gelijkende bepaling of regeling.
10.2 Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de
tenuitvoerlegging van deze overeenkomst in der minne te schikken.
10.3 Wijzigingen van deze overeenkomst zullen alleen geldig zijn en alleen van
kracht worden indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en rechtsgeldig
door partijen zijn ondertekend.
10.4 De opschriften van de artikelen in de onderhavige overeenkomst zijn alleen
voor referentiedoeleinden en zullen op geen enkele manier de betekenis of
interpretatie van deze overeenkomst beïnvloeden.
Artikel 10 Nederlands recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend, te ………………………… op ………..………

Handtekening hulpvrager

Handtekening hulpverlener

