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Herplaatsingscontract 

 
 

Tussen (herplaatser): Namens Stichting Alert  

Yvette van Veldhuijsen 

    Oude Zwolseweg 147 

    7345 DG WENUM 

    055 – 312 10 86 

    info@stichtingalert.nl  

 

en (nieuwe eigenaar): .  . 

    . 

    . 

    . 

    . 

 

Zij zijn het volgende overeengekomen: 

De herplaatser draagt aan de nieuwe eigenaar over:  

Ras:  

Geboren:  

Geslacht:  

Chipnummer: 

 

Herplaatsingskosten ……..  euro. 

De nieuwe eigenaar  verplicht zich door ondertekening van dit contract: 

1) De hond in zijn woning op te nemen, te houden en te verzorgen. 

2) De hond niet te verwaarlozen of de goede verzorging, welke van een 

dierenliefhebber mag worden verwacht, te onthouden. 

3) De hond niet te verkopen, noch weg te zullen geven zonder schriftelijke 

overleg met de herplaatser. 

4) De nieuwe eigenaar wordt geadviseerd met de hond minimaal 10 lessen op 

cursus te gaan, ingaande binnen 1 maand naar herplaatsing 

5) Indien de eigenaar, de hond waar dit contract over gaat of een andere hond 

uit het gezin betrokken raakt bij georganiseerde hondengevechten is deze 
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hond per direct terug te vorderen door st. Alert en volgt er een direct te 

vorderen  boete van 50.000 euro.  

 

                                                                                                                                                                                                                               

De herplaatser verplicht zich door ondertekening van dit contract: 

a) De hond af te leveren ingeënt, gechipt en ontwormd volgens de op dat 

moment geldende normen.Bij zeer jonge pups zal de enting uit alleen een 

puppyenting bestaan.  

b) De hond voor zover bekend gezond af te leveren. Bij enting tevens controle 

door dierenarts, zoals vermeld voor in het inentingsboekje.  

c) Na aflevering van de hond de nieuwe eigenaar zoveel mogelijk te begeleiden, 

mocht deze hulp en/of advies nodig hebben. 

d) Eerst geldt een proefperiode van 14 dagen, indien het om wat voor reden dan 

ook niet goed gaat kan de hond binnen deze periode terug gebracht worden 

en worden de herplaatsingkosten geretourneerd muv 25 euro 

administratiekosten.  

e) Herplaatser plaatst de hond als huishond, niet als fok of sporthond.  

 

Disclaimer 

De nieuwe eigenaar verklaard door ondertekening van deze 

herplaatsovereenkomst bekend te zijn met de achtergrond van de hond en de 

mogelijke consequenties die dit kan hebben voor het gedrag en de gezondheid 

van de hond. Herplaatser maakt informatie hierover bekend onder andere via de 

website van Stichting Alert, de openbare Facebook pagina van Stichting Alert en 

via persoonlijke communicatie. 

 

Een eventuele schadevergoeding door herplaatser om wat voor reden dan ook 

zal nooit meer bedragen dan de betaalde herplaatsingskosten. 

  

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Wenum, d.d  

 

Bijzonderheden:  

 

 

 

 

Handtekening voor lezing en goedkeuring: 

 

Nieuwe eigenaar:      Herplaatser: 

(naam + handtekening)    Yvette van Veldhuijsen 


