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Herplaatsingsovereenkomst 
 
 

 Gaia Dogs, bemiddelaar, hierbij vertegenwoordigd 

 door………………………………….en eigenaar 
 

naam................................................................................................................................. 
 

adres................................................................................................................................. 
 

postcode en woonplaats .................................................................................................. 
 

telefoonnummer................................................................................................................  
 
E-mail......................................................... 

 

overlegd geldig paspoort/rijbewijs: nr………………………………………………………… 
 

hierna te noemen “eigenaar”; 
 

verklaren hierbij dat naam hond ……………………………………………………………... 
 
referentienummer hond …………………………………………………………...…………... 

 

hierna te noemen “de hond”, in eigendom wordt overgedragen en 
komen het volgende overeen: 

 

a) De eigenaar zal bovengenoemde hond goed behandelen, wat inhoudt dat de 
hond leeft als gezinshond/gezelschapshond in huis .De hond in huis woont en niet in 
een kennel of als erfhond dient. De hond wordt dagelijks meermalen uitgelaten, en 
krijgt voldoende lichamelijke en geestelijke stimulatie. De hond krijgt een goede 
verzorging op medisch gebied alsmede op het gebied van voer en vachtverzorging, 
eventueel met inachtneming van de noodzakelijke speciale zorg. 

 
b) Gaia Dogs verplicht zich de eigenaar zo volledig mogelijk en eerlijk te 
informeren over de gezondheidstoestand en het karakter van de hond, zover bekend 
direct voorafgaand aan de overdracht maar in ieder geval zo tijdig dat de eigenaar 
een overwogen keuze kan maken. De eigenaar is daarmee door Gaia Dogs op de 
hoogte gesteld van de mogelijke mediterrane hondenziekten en eventuele 
testuitslagen betreffende de hond waarop deze overeenkomst van toepassing is. Zie 
ook onze website www.gaiadogs.org  onder gezondheid. 
De eigenaar realiseert zich dat een hond een levend wezen is en dat er geen 
garanties zijn voor de toekomst m.b.t. de gezondheid en het karakter van de hond. 
De eigenaar realiseert zich dat er vaak geen informatie beschikbaar is over de 
achtergrond van de hond en dat de gegeven informatie is gebaseerd op wat gezien 
wordt in het asiel/opvanggezin waar de hond voor adoptie verbleef. 
De hond dient, voor rekening van de adoptant, bij ziekte z.s.m. behandeld te 
worden door een dierenarts. Tevens dient de hond, jaarlijks of als door de 
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dierenarts anders is geadviseerd, te worden gevaccineerd. 
 

c) Indien de hond (pup) nog niet gesteriliseerd of gecastreerd is, dient de 
eigenaar dit, mits leeftijd en gezondheid dit toelaat, binnen een half jaar, voor zijn 
rekening, te doen en daarvan bewijs te overleggen aan Gaia Dogs. 

 
d) De eigenaar verplicht zich de hond binnen 14 dagen na de overdracht 
te laten registreren. Voor België via de dierenarts. Voor Nederland via de 
dierenarts of 

via www.databankgezelschapsdieren.nl 
 

e) De eigenaar is bekend hoe vermissingen te kunnen voorkomen en hoe om te 
gaan met vermissingen. Zie onze website onder tips en adviezen. De eigenaar dient 
bij vermissing van het dier dit binnen 24 uur bij Gaia Dogs te melden. Gaia Dogs zal 
naar vermogen de eigenaar helpen en ondersteunen met het terugvinden van de 
hond. 

 
f) De eigenaar dient ingeval van verhuizing, zodra bekend, maar uiterlijk vier 
weken voor de verhuizing, de nieuwe adresgegevens aan Gaia Dogs door te 
geven. Dit geldt ook voor een wijziging van mailadres en/of telefoonnummer. 

 

g) Indien de eigenaar door welke omstandigheden dan ook niet meer voor de 
hond kan zorgen dient het gemeld te worden aan Gaia Dogs. De hond mag niet 
zonder toestemming overgedragen worden aan derden of in een asiel geplaatst 
worden. Gaia Dogs gaat samen met eigenaar naar een passende oplossing 
zoeken 

 

h) De eigenaar ontslaat Gaia Dogs van alle aansprakelijkheid (waaronder 
hondenbelasting, schade en dierenartskosten) en verklaart zich 
verantwoordelijk voor de hond en voor alle schade en kosten die deze 
veroorzaakt. 

 
i) Gaia Dogs verplicht zich om, in overleg met de eigenaar, voor plaatsing 
huisbezoek te doen en na plaatsing adequate nazorg te verlenen. Dit om zeker te 
stellen dat de hond gehouden en verzorgd wordt, zoals van een zorgvuldig 
hondenbezitter verwacht mag worden en overeenkomstig de voorwaarden van deze 
overeenkomst. 

 

j) Gaia Dogs verklaart zich te allen tijde bereid om, ook na de definitieve 
overdracht van eigendom, de eigenaar naar vermogen de noodzakelijke 
ondersteuning te bieden. De betaalde vergoeding wordt niet gerestitueerd. 

 

k) De eigenaar dient in geval van overlijden van de hond Gaia Dogs 
daarvan op de hoogte te stellen. 

 
l) Alleen van toepassing indien u in België woont. Indien u een huurwoning hebt 
dient een overeenkomst aanwezig te zijn die aangeeft dat honden toegelaten 
worden en overlegt deze aan Gaia Dogs. 
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Kosten 

Als bijdrage van de algemene kosten betaalt de eigenaar aan Gaia Dogs de som 

van: € 450,00 op rekeningnummer NL 52 RABO 0133 875 318 t.n.v. A van der Waal 
ovv Gaia Dogs en naam en referentie nummer van de hond. De bijdrage dient voor 
vertrek uit land van herkomst en/of indien de hond al in een opvanggezin in 
Nederland of België verblijft voor het ophalen van de hond op de rekening te zijn 
bijgeschreven. 

 

Bijzonderheden 

Eventuele bijzonderheden van de hond: 
………………………………………………………………………….………...…………….... 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

De eigenaar verklaart deze overeenkomst gelezen en begrepen te hebben en gaat 
akkoord met de inhoud ervan. 
 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,  
 
plaats .............................................................. 

 
datum …................................. 

 
 

Namens Gaia Dogs: Eigenaar: 
 
 

............................................... ............................................... 


