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Voorwoord
Gefeliciteerd! U heeft zojuist een nieuwe huisgenoot via ons dierenopvangcentrum geadopteerd en daardoor een
asieldier een nieuwe kans gegeven.
Bij het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst is u al veel verteld, maar omdat dit veel informatie ineens is,
hebben we een leerzaam boekje samengesteld. Wij streven ernaar u zo uitgebreid mogelijk van informatie te
voorzien. Zowel bij het uitzoeken van uw hond, maar ook tips voor als u thuis bent en nog vragen heeft.
Dit boekje geeft kort wat informatie met betrekking tot ons opvangcentrum en uw hond, zoals de proeftijd,
voorwaarden en het bezoek aan de dierenarts. Maar ook tips over hoe te handelen tijdens de eerste dagen in
huis, het gedrag, de verzorging en nog veel meer wetenswaardigheden. Maar kijk voor meer informatie ook in de
bijgeleverde folder van het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren).
Mochten er toch vragen zijn, heeft u een klacht of heeft u toch wat gemist, dan horen wij dat graag.
Wij staan u graag te woord en willen uw informatie gebruiken om ons te blijven verbeteren.
Wij stellen het op prijs om na een tijdje nog eens te horen hoe het gaat, bijvoorbeeld via een mailtje met een
leuke foto, of een berichtje via Facebook.
Veel plezier met uw huisdier. We hopen dat u lang plezier mag beleven aan hem/haar.

Namens alle verzorgers van Dierenopvangcentrum Oldenzaal.
Debby Kok
Beheerster
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Algemene voorwaarden
bruikleenovereenkomst
De bruikleenovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:
1.

De bruikleengever zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege
het dier veroorzaakte schade of kosten.

2.

Bruiklener zal het dier houden en goed verzorgen conform de (opvoedings)adviezen van bruikleengever en de
wettelijke vereisten (zoals bijvoorbeeld hondenbelasting) die voor de betreffende diersoort gelden. Bruiklener zal
zich in ieder geval onthouden van gedragingen die strafbaar zijn gesteld als dierenmishandeling en/of
dierverwaarlozing en tevens zal bruiklener, voor zover van toepassing, de wettelijke regels die gelden voor
bedrijfsmatige fokkerij en –handel in acht zal nemen. Indien bruiklener aantoonbaar op grove wijze tekort schiet in
zijn/haar hiervoor genoemde verplichtingen, dan kan dit voor bruikleengever een grond zijn de ontbinding van de
koopovereenkomst te vorderen.

3.

De bruikleengever zal de geregistreerde identificatiechip van het betreffende dier laten overzetten op naam en
adres van bruiklener; bruikleengever draagt hiervan de eventuele kosten. Bruiklener is zelf verantwoordelijk voor
het laten aanpassen van de geregistreerde gegevens, in geval van verhuizing, verkoop, eigendomsoverdracht of
overlijden van het dier. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van bruiklener.

4.

De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de
overeenkomst blijkt en waarvan de bruikleengever redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is
beperkt tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de koopsom. Bruiklener is verplicht
onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, daartoe de wens aan bruikleengever te kennen te
geven.

5.

De bruikleengever is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte
had kunnen of behoren te zijn.

6.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bruikleengever zijn eventuele kosten welke bruiklener door
toedoen van de in artikel 4 en 5 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, voor
rekening van de bruiklener, behoudens het in artikel 7 van deze voorwaarden gestelde.

7.

Dieren die binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst een bij het sluiten van de overeenkomst
onbekend lichamelijk gebrek vertonen, kunnen door bruiklener, na voorafgaande toestemming van de
bruikleengever, eenmalig kosteloos ter behandeling aangeboden worden aan een tussen bruiklener en
bruikleengever overeengekomen dierenarts. Bruikleengever is gerechtigd ter zake informatie bij de dierenarts in
te winnen en aan de hand daarvan te beslissen of er een vervolgbehandeling zal worden vergoed.

8.

De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in de zin van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.

Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn
overeengekomen.

10.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bron: Uitgave Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Postbus 85980, 2508 CR Den Haag. Echter hebben wij koper en verkoper
vervangen door bruikleengever en bruiklener.
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Proefperiode
De eerste vier weken heeft u een proefperiode om te kijken of de hond die u geadopteerd heeft ook bij uw
(gezins)situatie past. Brengt u het dier binnen deze tijd terug, dan ontvangt u de helft van uw aankoopbedrag
retour.
Brengt u het dier na vier weken (of later) terug, dan zijn er afstandskosten verbonden aan het terugbrengen.
Dit kan alleen na telefonisch overleg met Dierenopvangcentrum Oldenzaal.

Vergoedingen dierenarts in de proefperiode
Zoals u verteld is, kunt u, in bepaalde gevallen, op kosten van het dierenopvangcentrum naar de dierenarts in de
eerste veertien dagen na aanschaf van het dier. Het betreft hier aandoeningen die door de leefomstandigheden in
het dierenopvangcentrum nog niet bemerkt zijn of infecties zoals niesziekte of diarreeklachten die (weer) de kop
opsteken eenmaal geplaatst bij de nieuwe eigenaar. Dus niet als uw dier bijvoorbeeld een poot breekt. U dient
wel eerst contact op te nemen met het Dierenopvangcentrum Oldenzaal over de klachten.
Wij verwijzen u door naar de bij Dierenopvangcentrum Oldenzaal aangesloten dierenarts, dit is Dierenziekenhuis
Oldenzaal. Wanneer gekozen wordt voor een behandeling bij een andere dierenarts dan onderstaand, dan
kunnen wij deze gemaakte kosten helaas niet vergoeden.

Dierenziekenhuis Oldenzaal
Graveneslaan 1
7576 BE Oldenzaal
Website: http://www.dierenartsoldenzaal.nl
E-mail: info@dierenartsoldenzaal.nl

Medische zaken
Vaccinatieboekje
U krijgt het vaccinatieboekje direct van ons mee. Neem dit boekje altijd mee bij een
bezoek aan de dierenarts. Mocht het dier naar het asiel terugkomen, dan verzoeken
wij u het boekje aan ons te retourneren. Indien u het boekje niet terugbrengt zien wij
ons genoodzaakt om u kosten in rekening te brengen voor een vervangend boekje.

Wanneer vaccineren en ontwormen
Voor het vaccineren dien je het dierenopvangcentrum of de dierenarts te raadplegen. Hieronder geven wij alleen
een indicatie van de vaccinatiemomenten.
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Vaccinatieschema
e
6 weken
: 1 enting
e
9 weken
: 2 enting
e
16 weken
: 3 enting
Daarna
: jaarlijks

Ontwormschema
Pups ontwormen bij 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 20 weken en daarna elk half jaar.
Daarnaast is het verstandig om uw hond te laten behandelen tegen vlooien en teken. Vraag uw dierenarts voor
goede middelen en de duur van werking.

Aanmelding chip
Al onze dieren gaan gechipt weg. De aanmelding van de chip bij de databank wordt door ons verzorgd. Daarna
ontvangt u een mail die u dient te bevestigen, zodat de chip op u naam en adres geregistreerd staan. Vergeet dit
echter niet! Deze gegevens worden in uw vaccinatieboekje vermeld.
Aandachtspunt: vergeet niet, indien u gaat verhuizen, ook de databank een verhuisbericht te sturen. Dit wordt nog
al eens vergeten, met als gevolg dat als uw kat op het nieuwe adres wegloopt, u niet meer te traceren bent. Door
te chippen worden weggelopen dieren gemakkelijker herenigd met de eigenaar, wel zo veilig.
Let op: Ga er niet zomaar vanuit dat als uw dier gechipt is, u zelf niets meer hoeft te doen. De chip is niet altijd te
traceren. Het kan zo zijn dat de chip niet “gelezen” wordt. Het geeft geen 100% zekerheid. Zo kan het ook zijn dat
de chip is gaan zwerven in het lichaam van uw dier. Het blijft dus uw verantwoording om melding te maken van
een vermissing. Tevens zorgt een chip er (wettelijk gezien) niet voor dat een dier uw eigendom wordt.

De eerste dagen thuis
De eerste dagen met uw nieuwe hond zijn natuurlijk erg spannend. Hoe zal het gaan en iedereen is reuze
benieuwd naar de nieuwe aanwinst. Vrienden, familie en kennissen willen zo snel mogelijk de hond komen
bewonderen. Verstandiger is het om uw dier eerst even zelf de tijd te geven om aan zijn nieuwe omgeving te
wennen. Laat hem de eerste tijd even rustig het huis en de familieleden verkennen en verlang ook niet teveel van
hem/haar. Voor het dier is het ook een enorme overgang. Het kan zijn dat een hond de eerste keer in huis sproeit
om zijn reukvlaag uit te zetten. Schrik hier niet van. Dit houdt niet in dat deze onzindelijk is.

Kind en hond
Kinderen en dieren samen is geweldig en ze kunnen elkaars beste maatjes worden. Realiseer u echter wel dat zij
niet op dezelfde wijze met elkaar communiceren en dat ze elkaar dikwijls verkeerd begrijpen. Voor ons
volwassenen is het al moeilijk om de dierentaal goed te begrijpen, laat staan voor kinderen. Wees als ouder altijd
alert en laat ze niet alleen. Hoofdregel: laat kind en dier NOOIT alleen samen zonder toezicht.
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Wat te doen als uw hond is weggelopen
Als uw hond is weggelopen, dan kunt het beste zo snel mogelijk het dierenopvangcentrum in uw woonplaats
hiervan op de hoogte brengen. Dit met zoveel mogelijk gegevens van het dier. Eventueel een foto sturen via de
mail waar het dier duidelijk op staat. Vaak kunnen we dit bericht, altijd na uw toestemming, dan op Facebook
plaatsen.
Dierenopvangcentrum Oldenzaal
Tel: 0541-516659
of via de e-mailadres: info@docoldenzaal.nl
Na sluitingstijd kunt u de dierenambulance in uw woonplaats bellen, voor Oldenzaal is dit: 06 - 53 74 76 78
Helaas komt het ook voor dat er een dood dier door de dierenambulance gevonden wordt. Juist dan raden wij u
aan om zelf te komen kijken of dit mogelijk uw huisdier is.
Wilt u zo vriendelijk zijn als uw hond terug is gekomen om ons dat ook even door te geven, zodat wij het dan weer
door kunnen strepen in onze administratie, zodat er geen onnodige vermissingen blijven staan.

Vakantieplannen
Als u op vakantie gaat, hoopt u natuurlijk dat de hond ook even vakantie
kan vieren. Dan is het fijn om te weten dat uw hond goed verzorgd wordt en
ook zijn nodige uitstapjes in de frisse lucht kan maken.
Wij adviseren u om ruimschoots op tijd uw eventuele vakantieadres voor uw
huisdier te regelen. Dierenopvangcentrum Oldenzaal biedt opvang tijdens
uw vakantie. Echter is het echt noodzakelijk om tijdig te reserveren.
Zie voor de tarieven www.docoldenzaal.nl.

Openingstijden Dierenopvangcentrum
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Feestdagen:

13.00 - 15.00
GESLOTEN
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13:00 - 15:00
12.00 - 14.00
GESLOTEN
GESLOTEN
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Adressen en websites
Belangrijkste adressen
Dierenopvangcentrum Oldenzaal
Boerskottenlaan 33, 7574 VB Oldenzaal
Tel: 0541-516659
E-mail: info@docoldenzaal.nl Website: www.docoldenzaal.nl

Dierenambulance regio Oldenzaal, Losser (Oost Twente)
Postbus 646, 7550 AP Hengelo
Tel: 06-53 74 76 78
Dierenbescherming afdeling Twente
Twekkelerweg 263, 7553 LZ Hengelo
Tel: 088-8113450
E-mail: kantoor@twente.dierenbescherming.nl
Website: www.dierenbescherming.nl
Dierenpolitie
Tel: 144
Website: www.politie.nl/onderwerpen/dierenpolitie

Stichting Chip
E-mail: info@stichtingchip.nl

Website: www.stichtingchip.nl

Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren
Tel. 0900 - 404 04 56
E-mail: info@ndg.nl
Website: www.ndg.nl

BackHomeclub (Registratie van chips)
Website: www.backhomeclub.nl

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren
Website: www.licg.nl
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Opvang van dieren kost geld
U heeft een nieuwe huisgenoot via ons dierenopvangcentrum geadopteerd en daardoor een asieldier een nieuwe
kans gegeven. Ons streven is om veel meer dieren deze kans te geven. Daarvoor zijn we ook afhankelijk van uw
steun en hulp.

Afstand doen van uw huisdier
Kunt u in de toekomst om wat voor reden dan ook niet meer voor uw hond zorgen, brengt u hem dan (tegen een
redelijke vergoeding) alstublieft terug naar Dierenopvangcentrum Oldenzaal. Wij kunnen altijd kijken naar een
goede oplossing.

Vrijwilliger
Als het u leuk lijkt om vrijwilligerswerk te doen, stuur dan een e-mail: info@docoldenzaal.nl. Let op: vrijwillig is
niet vrijblijvend!!

Word donateur van ons opvangcentrum
Een dierenopvangcentrum draaiende houden kost veel geld. En hierbij kunnen wij elke hulp of bijdrage goed
gebruiken door deze bijdrage te storten op ons IBAN (rekening)nummer: NL80 ABNA 0415 1572 77.
Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Oldenzaal voor de opvang van zwerfdieren, maar daarmee
kunnen wij de kosten niet dekken. Om deze reden zijn wij genoodzaakt om een beroep op dierenvrienden te doen
die ons opvangcentrum een warm hart toedragen. Dit kan op verschillende manieren:
•
•
•
•

donaties
sponsoring
schenkingen of legaten
vrijwilligerswerk

