
 
Algemene Voorwaarden Stichting Basset Herplaatsen Nederland 

 
 

Deze algemene voorwaarden is van toepassing op; 
• Stichting Basset Herplaatsen Nederland (hierna te noemen SBHN) 
• Eigenaar = de persoon die zijn hond ter adoptie aanbied bij SBHN 
• Adoptant = de persoon die een hond van SBHN wil adopteren 
• De hond = die via bemiddeling van de Stichting Basset Herplaatsen Nederland 
aangeboden word, of geadopteerd is. 
 
Artikel 1 Verantwoording. 
1.1 De SBHN bemiddelt uitsluitend voor de volgende rassen: Engelse Basset 
Hound en Basset Artésien Normand (Franse basset) en kruisingen van deze 
rassen, op voorwaarde dat de hond voor minimaal 75 procent de uiterlijke 
kenmerken van één van deze rassen bezit. 
1.2 De SBHN behoudt zich het recht voor om geen gegevens over de aangeboden 
hond te verstrekken aan belangstellenden waarvan de SBHN meent dat zij niet 
geschikt zijn om adoptant van een basset te zijn, zonder dat de SBHN hierover 
nadere uitleg verschuldigd is. 
1.3 De SBHN verstrekt geen gegevens (te denken valt aan adresgegevens over de 
adoptant aan een oud‐eigenaar), tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven 
wordt. 
1.4 Indien SBHN de eigenaar en de adoptiekandidaat met elkaar in contact brengt 
is deze niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor zaken die tussen hen beiden 
plaatsvinden. 
1.5 Een eigenaar die zijn hond bij SBHN voor herplaatsing aanbiedt, is zelf 
verantwoordelijk voor het feit of en aan wie hij de hond meegeeft. SBHN maakt 
slechts een zo goed mogelijke inschatting op basis van de gegevens die de huidige 
eigenaar en de adoptant verstrekt heeft in de gesprekken die SBHN met hen heeft 
gevoerd. SBHN is derhalve niet verantwoordelijk voor de (on)juistheid van deze 
informatie. Denk goed na en wees kritisch voordat u uw hond aan een adoptant 
meegeeft. 
1.6 SBHN behoudt zich te allen tijde het recht voor om de herplaatste hond terug te 
eisen van de adoptant waarvan onomstotelijk is vastgesteld dat hij zich niet heeft 
gehouden aan de Algemene Voorwaarden en/of aan hetgeen opgenomen in de 
adoptieovereenkomst. 
1.7 Indien een van SBHN geadopteerde hond onverhoopt opnieuw moet worden 
herplaatst, dan dient deze onverwijld en uitsluitend bij SBHN voor herplaatsing te 
worden aangemeld. 
1.8 Een adoptant verklaart de SBHN niet verantwoordelijk te stellen in geval de 
hond ziek zou worden of sterven. 
1.9 De SBHN-afstandsverklaring en de SBHN-adoptieovereenkomst zijn uitsluitend 
geldig als deze tevens voorzien zijn met een handtekening van een 
vertegenwoordiger SBHN 
 
Artikel 2 Hond aanbieden ter adoptie. 
2.1 Als u uw hond via SBHN wilt herplaatsen dient u zich aan te melden met het 
betreffende formulier en deze volledig en op waarheid berust in te vullen. 
2.2 Wanneer een hond via bemiddeling van SBHN in een nieuwe thuissituatie wordt 
geplaatst, dient de eigenaar een Afstandsverklaring te ondertekenen. Hiermee geeft 
hij te kennen geen enkel recht meer aan de hond te zullen ontlenen, geen enkele 
aanspraak meer op de hond te zullen maken en tevens wordt hij daarmee 
ontslagen van alle verplichtingen ten aanzien van de hond.  
2.3 Een eigenaar die zijn hond afstaat voor opname in noodopvang, ondertekent 
een Afstandsverklaring. Daarmee geeft hij aan geen enkel recht meer aan de hond 
te zullen ontlenen, geen enkele aanspraak meer op de hond te zullen maken en 
tevens wordt hij daarmee ontslagen van alle verplichtingen ten aanzien van de 
hond. Hij gaat akkoord met herplaatsing van de hond vanuit het gastgezin. 
2.4 Indien blijkt dat met de hond zonder voorafgaand overleg op meerdere websites 
wordt geadverteerd, zal de hond direct van de website van SBHN worden 
verwijderd. Indien er reeds op andere websites wordt geadverteerd met de hond, 
zal de hond pas op de website van SBHN geplaatst worden als de advertentie van 
die websites is verwijderd. 
2.5 Wanneer u uw hond voor herplaatsing bij SBHN aanmeldt, kunt u op het 
daarvoor bestemde formulier aangeven of u een financiële vergoeding voor de 
hond wilt ontvangen. SBHN heeft voornamelijk als doel het welzijn van de hond, en 
hanteert daarom de regel dat voor een hond tot de leeftijd van 3 jaar, ongeacht of 
deze wel of niet in het bezit is van een stamboom, een maximale vergoeding van 
het door SBHN te bepalen adoptiebedrag gevraagd mag worden, eventueel 
verminderd met de gemaakte onkosten door SBHN. Voor honden van 3 jaar en 
ouder moet de eigenaar genoegen nemen met een liefdevol nieuw thuis als 
vergoeding voor de hond. 
 
Artikel 3 De adoptant verbindt zich na het aanmelden en/of ondertekenen van 
de adoptie overeenkomst tot naleving van het volgende; 
3.1 Om in aanmerking te kunnen komen voor een hond van SBHN dient u zich aan 
te melden met het betreffende formulier en deze volledig en op waarheid berust in 
te vullen. 

3.2 De adoptie geldt voor onbepaalde tijd, doch de hond blijft eigendom van SBHN. 
Dit in het belang van de hond in geval van herplaatsing, mishandeling en/of 
verwaarlozing. De aanwezige chip staat geregistreerd op SBHN bij Petlook.  
3.3 De adoptant ontslaat de stichting van alle verantwoordelijkheid en verklaart zich 
vanaf heden, volledig aansprakelijk voor voornoemde hond en alle kosten en 
schade die deze met zich meebrengt. 
3.4 De van gemeentewege geheven hondenbelasting is voor rekening van de 
adoptant. 
3.5 De adoptant gaat te allen tijde akkoord met een bezoek van een medewerker 
van SBHN.  
3.6 De adoptant verbindt zich er toe voornoemde hond goed te behandelen. De 
hond wordt goed gevoed, beschikt over vers drinkwater, wordt goed gehuisvest, 
heeft voldoende bewegingsvrijheid en wordt niet mishandeld.  Bij ziekte en voor de 
nodige entingen komt de hond onder behandeling van een dierenarts. 
3.7 De adoptant verbindt zich er toe, in geval van o.a gedrags- en/of 
opvoedingsproblemen, zo snel mogelijk contact op te nemen met SBHN teneinde 
samen naar een oplossing te zoeken. Indien blijkt dat, ondanks de verrichtte 
inspanningen van adoptant, de hond toch niet in zijn gezin kan blijven, en de hond 
ter herplaatsing terugkomt bij de stichting, dient de adoptant rekening te houden 
met een mogelijke wachttijd tot een geschikte plaats vrij komt in een SBHN-
gastgezin.De adoptant dient het vervoer naar het gastgezin zelf te regelen. Dit 
zonder enige kosten voor de stichting. 
3.8 De adoptant verbindt zich er toe in geen geval het dier, zonder schriftelijke 
goedkeuring van SBHN, te koop aan te bieden of anderzijds aan derden aan te 
bieden of over te dragen, tenzij voor een kortstondige vastgelegde periode zoals 
bijv. vakantie. 
3.9 De adoptant verbindt zich ertoe het dier zich niet te laten voortplanten. 
Eventuele nakomelingen zijn/worden eigendom van SBHN, SBHN zal de plaatsing 
daarvan op zich nemen.   
3.10 De aansprakelijkheid van de Stichting voor eventuele gebreken waarvan het 
bestaan blijkt na het sluiten van de overeenkomst, doch welke ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst al bestaan moeten hebben, is beperkt tot terugname 
van de hond. Eventuele kosten welke de adoptant in verband met de gebreken 
heeft gemaakt, blijven voor rekening van de adoptant. 
3.11  Elke wijziging van adres, telefoonnummer en/of emailadres dient door de 
adoptant  binnen twee weken doorgegeven te worden aan SBHN. 
3.12 Het door de adoptant te betalen adoptiebedrag is een bijdrage in de algemene 
kosten van SBHN en derhalve geen betaling van een koopsom voor de hond. Het 
adoptiebedrag zal op de dag van adoptie worden overgemaakt op de bankrekening 
van SBHN.  
3.13 Bij wantoestanden van welke aard ook, en/of bij het verbreken van de in deze 
overeenkomst getroffen afspraken, heeft de stichting het recht, zonder enige 
opzeggingstermijn, een einde te stellen aan de adoptie en onmiddellijke teruggave 
van de hond te verlangen. Dit zonder enige kosten ten laste van SBHN en op 
straffe van een boetebedrag van € 1000,00. 
3.14 In sommige gevallen zijn er bij adoptie aanvullende voorwaarden van 
toepassing deze worden vermeld in het adoptiedocument. Deze voorwaarden 
worden in overleg met de adoptant vastgesteld, voordat een daadwerkelijke adoptie 
plaats vind.  
 
Artikel 4 Deze adoptieovereenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst 
van rechtswege ontbonden indien: 
4.1 De adoptant de hond zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt en de 
SBHN hiervan, ongeacht op welke wijze, kennis neemt. 
4.2 De in artikel 3 genoemde punten verbroken worden, dan heeft SBHN het recht 
om de hond (zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij de adoptant of bij enig 
ander persoon en de hond onder haar hoede te nemen, op welke plaats de hond 
zich op dat moment ook bevindt. Dit zonder enige kosten ten laste van SBHN en op 
straffe van een boetebedrag van € 1000,00 
 
Artikel 5 SBHN-noodopvang 
5.1 Als de hond wordt afgegeven in noodopvang van de SBHN dient de eigenaar 
zich er terdege van bewust te zijn dat vanuit deze situatie naar een nieuw thuis voor 
de hond gezocht zal worden 
5.2 De kosten voor de normale dagelijkse verzorging zoals voeding, snacks en 
koekjes etc. wordt gedragen door het gastgezin, tenzij op medische indicatie 
speciaal voer noodzakelijk is. 
5.3 Medische kosten worden voor een gasthond altijd vergoed door SBHN, maar 
alleen wanneer medische handelingen vooraf overlegd zijn. 
5.4 Het gastgezin heeft eerste keus in de adoptie van de hond, dit uitsluitend in 
overleg en met toestemming van SBHN. 
5.5 Het is gastgezinnen niet toegestaan bijzonderheden over de gasthond te delen 
op social media zoals fora, facebook en twitter. 
 
 

 

Datum:_____________________  Naam:______________________________________ Handtekening:___________________________ 


