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Ondergetekende :  
Adres:  

Telefoon: 

Gsm:  

Fax: 

Email:  

 
Erkent hierbij ter adoptie te hebben ontvangen van B.P.D.C.  
 
Ras: 

Naam: 

Eventuele kennelnaam: 

Geslacht: 

Kleur: 

Leeftijd: 

Gecastreerd/gesteriliseerd: ja / neen (schrappen wat niet past) 

Chipnummer: 

 

Wordt overeengekomen als volgt: 

De adoptant verbindt zich tot naleving van de volgende voorwaarden: 
1. Onmiddellijk elke verandering van woonst te laten weten. 
2. Op elk verzoek van de afgevaardigde van B.P.D.C. het dier te vertonen en toe te laten de 

gezondheidstoestand van het dier te controleren, eventueel door een dierenarts aangesteld 
door B.P.D.C. 

3. Het naleven van artikel 4 van de wet van 14/08/1986 op de dierenbescherming en alle hierop 
volgende wetgeving omtrent dierenbescherming, o.m. alle nodige maatregelen te nemen om 
het dier in overeenstemming van zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn 
gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste 
voeding, medische verzorging, vachtverzorging, algemene verzorging en huisvesting te 
verschaffen. 

4. Het dier niet aan een ketting te leggen, of in een hondenren te houden. 
5. Het dier absoluut niet te gebruiken om mee te kweken, zowel professioneel of als hobby.  

Indien de mops niet gesteriliseerd/gecastreerd is, raden wij dit aan om eventuele ongewenste 
zwangerschappen te voorkomen.   

6. Alle maatregelen te treffen om te verhinderen het dier te laten ontsnappen en, in geval het dier 
ondanks deze maatregelen toch mocht ontsnappen, dit verlies binnen 24 uur bekend maken 
op het politiebureel, het asiel van mijn woonplaats, alsook de B.P.D.C. 

7. Indien wordt besloten om het dier niet langer te houden, dit onmiddellijk terug te brengen naar 
de B.P.D.C. verantwoordelijke en het in geen geval door te geven/door te verkopen aan 
derden of aan een dierenasiel. 

8. B.P.D.C. niet verantwoordelijk te stellen in geval de mops ziek zou worden of sterven. 



Belgian Pug Dog Club 
K.K.U.S.H. / U.R.C.S.H. Nr. 775 

Gesticht in / Fondé en 1982 
Erkend in / Reconnu en 1983 

 
Clemenceaustraat 68 – 2860 Sint-Katelijne-Waver 

Tel/Fax: +32(0)15/21.15.40 
info@belgianpugdogclub.be 
www.belgianpugdogclub.be 

 
 

9. Vanaf ondertekening van huidige overeenkomst verantwoordelijk te zijn voor het dier, alsook 
burgerlijk aansprakelijk te zijn t.a.v. derden, overeenkomstig art 1385 B.W.; dat ook de nodige 
schikkingen zullen getroffen worden om de aansprakelijkheid t.a.v. derden te verzekeren.  
B.P.D.C. niet aansprakelijk te stellen in geval het dier een wonde, ziekte of ongeval 
veroorzaakt. 

10. De B.P.D.C. binnen de twee werkdagen na het overlijden van de mops op de hoogte te 
brengen. 

11. De B.P.D.C. onmiddellijk te verwittigen bij verlies van de mops en, in samenwerking met de 
B.P.D.C., alle nuttige maatregelen nemen om hem terug te vinden. 

12. In geval van betwisting is enkel het Vredegerecht van het eerste kanton Mechelen bevoegd. 
13. Indien binnen de 10 dagen na de adoptie van het dier andere dan de reeds gekende 

medische problemen opduiken dient de B.P.D.C. hiervan op de hoogte gebracht te worden 
zodat er gemeenschappelijk advies kan verstrekt worden. 

14. De adoptant verbindt er zich toe om lid te worden van de B.P.D.C. en jaarlijks rond 1 januari 
zijn lidgeld te vernieuwen en dit zolang de Mops leeft en in zijn bezit is. Bij de adoptie betaalt 
de adoptant voor de eerste drie jaar het lidgeld vooruit. De adoptant is dan voor drie jaar lid. 
Na deze periode van drie jaar zal de adoptant verzocht worden om zijn lidgeld jaarlijks te 
vernieuwen rond 1 januari voor het komende jaar. 

15. Specifieke opmerkingen : 
 
De adoptant erkent dat de B.P.D.C. het recht heeft om het dier dadelijk terug op te eisen indien 
niet aan de voornoemde voorwaarden is voldaan, zonder betaling van enige vergoeding aan de 
adoptant. 
 
Nuttige info/Bijzonderheden/Medicatie:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
De partijen verklaren samen de adoptieovereenkomst te hebben doorgenomen en hebben alsook 
kennis genomen van bepaalde bijzonderheden van de hond. 
 
Opgemaakt in twee exemplaren waarvan één exemplaar werd overhandigd aan de adoptant en het 
andere aan de verantwoordelijke van de B.P.D.C. 
 
Opgemaakt te _______________________ op ___________________________ 
 
 
De verantwoordelijke B.P.D.C    De adoptant. 
Naam :        Naam: 

Handtekening      Handtekening 
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