Adoptieformulier

Uw gegevens
Naam:

Telefoonnummer:

Adres en huisnummer:
Postcode en
woonplaats:

Telefoonnummer 2:
E-mail adres:

Geboortedatum:

Over het (adoptie)dier
Is het dier voor u zelf?
(Ja/nee)
Bent u op zoek naar een: POES/KATER
(doorhalen wat niet van
toepassing is)
REU/TEEF

Zo nee, voor wie:
Min/max leeftijd:
Eventueel voorkeur ras:

Welk soort karakter past bij uw thuissituatie?
(bijv. speels, rustig, onderzoekend)
Wat is uw woonsituatie?
(op kamers, flat/bovenwoning, rijtjeshuis/vrijstaand
huis, anders)
Uw gezinssamenstelling:
Hoeveel uur moet de hond of kat alleen thuisblijven?
(denkt u hierbij aan werkuren, maar ook aan hobby's
activiteiten, etc)
Mag de hond of kat bij u in huis?
Zo nee, waar verblijft hij/zij dan?
Komt de hond of kat in contact met (klein)kinderen,
nu of wellicht in de toekomst?
Zo ja, welke leeftijd(en)?
Zijn er nog andere honden of katten aanwezig?
Zo ja, welke leeftijd(en) en geslacht(en)?
Zijn uw eventuele andere honden of katten
gecastreerd /gesteriliseerd?
Zijn er nog andere dieren aanwezig?
(vogel, knaagdier, boerderijdier, etc)
Heeft u eerder een hond of kat gehad?
Zo ja, wat is hier mee gebeurd?
Kwam dit dier uit een asiel?

…… uur per dag …... uur per week

Adoptieformulier
Twee aanvullende vragen indien belangstelling heeft voor een HOND
Indien u op een flat/appartement woont: welke
verdieping woont u en is er een lift aanwezig?
(indien niet van toepassing: vul hier 'nvt' in)
Waarom wilt u een hond aanschaffen?
(plezier, gezelschap, bewaking, africhting, etc)
(indien niet van toepassing: vul hier 'nvt' in)

Twee aanvullende vragen indien u belangstelling heeft voor een KAT
Mag de kat bij u naar buiten?
(indien niet van toepassing: vul hier 'nvt' in)
Zo ja, hoe kan de kat naar buiten?
(balkon, dakterras, afgezette tuin, "los", met
kattenluikje, etc)
(indien niet van toepassing: vul hier 'nvt' in)

Tot slot
Verandert uw situatie in de nabije toekomst? Of
zijn er andere zaken die nog van belang
kunnen zijn voor de adoptie?
Gaat u de komende periode nog op vakantie?

Hoe heeft u ons gevonden?

☐ Website

☐ Krant

☐ Mond-op-mond

☐ Dierenasiels.com

☐ Facebook

☐ Dierenzorgzaanstreek.nl

☐ Anders, nl:

U kunt dit formulier afgeven bij de klantenservice van Dierenzorg Zaanstreek of scannen en e-mailen aan:
asiel@dierenzorg.net
Dierenzorg Zaanstreek
Dr. H.G. Scholtenstraat 36
1509 AR Zaandam
T. 075 – 615 66 66
E. asiel@dierenzorg.net

Adoptieformulier
Betreft: Coronaprotocol adoptieprocedure kat

Beste dierenvriend/ vriendin,
Wij vinden het heel gezellig dat u langs komt om naar een van onze dieren te kijken maar vanwege het
corona virus zijn er wel enige aanpassing in de plaatsingsprocedure. Dit om u en onze medewerkers zo veel
mogelijk te kunnen beschermen. U kunt een afspraak maken voor een poes of kater die vermeld staan op
onze site. Het wordt dus een specifiek bezoek: rondleidingen door andere kamers zijn op dit moment helaas
niet mogelijk.
De procedure is nu als volgt:













U geeft aan interesse te hebben in een van onze katten: u kunt uw belangstelling kenbaar maken
via een reactie op onze site of via het invullen van een adoptieformulier.
Na ontvangst van een adoptieformulier volgt er telefonisch een intake gesprek.
Bij mogelijke match wordt u uitgenodigd voor een kennismaking. Er kan niet gekeken worden naar
andere dieren alleen naar het dier waar u voor bent uitgenodigd.
Wij willen graag iedereen in het gezin zien.
Indien 1 van de gezinsleden ziek is graag de afspraak verplaatsen naar een andere datum.
Per keer mogen er 3 leden van uw gezin naar binnen; bestaat uw gezin uit meer dan 3 personen
dan kan na wisseling van de wacht de rest van het gezin kennismaken met het de kat. Na
bezichtiging kunt u als familie buiten overleggen of u over wil gaan voor adoptie.
U neemt een goede en stevige vervoer box mee.
Als iedereen (u, het asiel en de kat) de plaatsing geschikt vindt kunnen we verder met de plaatsing
procedure.
De persoon die officieel de eigenaar wordt van de kat gaat met de medewerker mee om de
plaatsingsformulieren en de financiën in orde te maken.
U heeft een geldig legitimatie bewijs bij u en u bent ouder dan 18 jaar.
De kat kan daarna met u mee naar huis. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u deze
telefonisch of per email aan ons stellen. Wij houden erg van foto’s 

Wij hopen heel snel weer op een normale manier te kunnen plaatsen maar tot die tijd moet het helaas
even zo.
Vriendelijke groet,
Annemarie Karreman en Martine van Dijk
Managers afdeling asiel, pension en dagopvang

Adoptieformulier
Betreft: Coronaprotocol adoptieprocedure hond

Beste dierenvriend/ vriendin,
Wij vinden het heel gezellig dat u langs komt om naar een van onze dieren te kijken maar vanwege het
corona virus zijn er wel enige aanpassing in de plaatsingsprocedure. Dit om u en onze medewerkers zo veel
als mogelijk te kunnen beschermen.
De procedure is nu als volgt:














U geeft aan interesse te hebben in een dier of wij denken een goede match voor u te hebben.
Per telefoon volgt er een intake gesprek
U wordt uitgenodigd voor een bezichtiging. Er kan niet gekeken worden naar andere dieren alleen
naar het dier waar u voor bent uitgenodigd.
Wij willen graag iedereen in het gezin zien.
Indien 1 van de gezinsleden ziek is graag de afspraak verplaatsen naar een andere datum.
U wordt buiten te woord gestaan door een van onze asielmedewerker en u zult daarna naar het
honden trainingsveld begeleid worden waar de hond bekeken kan worden en eventuele vragen
gesteld kunnen worden.
Als iedereen het leuk vindt, u, de rest van het gezin, het asiel en de hond. Krijgt u daar ook meteen
uw eerste training. Er zullen er nog twee volgen op een andere datum.
U wordt uitgenodigd voor een tweede training.
Als iedereen nog steeds de hond wil adopteren kan er een afspraak gemaakt worden voor een
derde training en gaat de adoptieprocedure in.
Er wordt een afspraak gemaakt voor een derde training. De overeenkomst wordt getekend en de
financiën geregeld.
Na de derde training kan de hond mee naar huis. Met het entingsboekje.
Mogelijke vragen dan wel opmerkingen kunnen per telefoon of via email beantwoord worden.

Wij hopen heel snel weer op een normale manier te kunnen plaatsen maar tot die tijd moet het helaas
even zo.
Vriendelijke groet,
Annemarie Karreman en Martine van Dijk
Managers afdeling asiel, pension en dagopvang

