Adoptievoorwaarden
Bij Together Alive nemen we adoptie au sérieux. In belang van het welzijn op
lange termijn van onze weesjes, houden we ons aan een adoptieprocedure die
voor iedereen geldt.
Deze procedure kent volgend stappenplan:
1. U vult de vragenlijst ‘Wie bent u’ in, en mailt deze naar
info@togetheralive.be.
2. Indien uw profiel past bij het dier van uw keuze, wordt u uitgenodigd
voor een eerste kennismaking met dit dier, en een eerlijk gesprek met de
adoptieverantwoordelijke.
3. Indien iedereen een goed gevoel heeft bij deze kennismaking (uzelf, het
dier én de adoptieverantwoordelijke), wordt er een datum afgesproken
waarop u het dier kan ophalen. Merk op dat u het dier nooit op de dag van
de eerste kennismaking kan meenemen. Een verantwoord adoptiebesluit
vraagt bezinning en tijd.
4. Op de dag van ophaling tekent u het adoptiecontract, dient u bewijs aan
van de betaling van de adoptiebijdrage, en gaat de proefperiode van uw
weesje in. Deze vervalt na drie weken, tenzij u de procedure reeds
voordien beïndigde. Together Alive behoudt het recht om de
adoptieprocedure binnen de proefperiode stop te zetten en het dier weer
in opvang te nemen, zonder uw goedkeuring.
5. Ongeveer een maand na ophaling, komt een medewerker van Together
Alive bij jullie langs om te kijken of iedereen het goed maakt, en om
advies te verlenen waar nodig.
Door het adoptiecontract te ondertekenen, verklaart u zich akkoord met
volgende voorwaarden:
Het geadopteerde dier zal ten allen tijde toegang hebben tot de basisbehoeften
(regelmatig en gezond voederpatroon; steeds beschikbaar en vers drinkwater;
eigen veilige en prikkelarme rustplek; vrije toegang tot bescherming van
weerselementen; affectie; liefdevolle benadering; veterinaire verzorging).
Het geadopteerde dier zal naar individuele noden voldoende lichamelijke en
mentale stimulatie genieten, bv. d.m.v. omgevingsverrijking.
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Het geadopteerde dier zal ten allen tijde bewegingsruimte en -vrijheid kunnen
genieten.
Het geadopteerde dier zal nooit ingezet worden om mee te fokken.
In geval van nutsdieren: het geadopteerde dier zal nooit uitgebuit worden
omwille van lichamelijke substanties. Bv. melk, vlees…
In geval van honden: de hond zal nooit ingezet worden als pakhond, vechthond,
of binnen andere geweld-gebaseerde activiteiten.
Het geadopteerde dier zal minstens jaarlijks een veterinaire controle genieten,
en zal altijd toegang krijgen tot veterinaire zorg indien nodig. Stel gerust de
vraag naar referenties voor goede dierenartsen.
Vanaf de dag van ophaling, onttrekt Together Alive vzw zich van alle
verantwoordelijkheid op dit dier. Wees u ervan bewust dat fysieke en materiële
schade die het dier vanaf die dag aanricht, volledig onder uw
verantwoordelijkheid valt. Licht dus uw familiale verzekering in, en neem
begeleidingsadvies ter harte. Het dier valt dus ook tijdens de proefperiode onder
uw verantwoordelijkheid.
Gedurende de proefperiode (eerste drie weken na ophaling), behoudt zowel u als
Together Alive vzw het recht om de adoptieprocedure stop te zetten, waarbij
Together Alive vzw het dier z.s.m. opnieuw in opvang neemt. Uw ontvangt dan
een volledige terugbetaling van de adoptiebijdrage, en het contract wordt
ontbonden.
Indien u wegens omstandigheden niet langer voor dit dier kan zorgen, zal u
steeds in eerste instantie contact opnemen met Together Alive vzw. Dit mag u
tevens in uw testament vermelden, voor het geval u komt te overlijden. (Daar
denken we liever niet aan, maar is wel nodig.)
Een medewerken van Together Alive kan ten allen tijde en onaangekondig een
bezoek brengen aan dit dier. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt
voldaan, wordt er een aanvraag tot in beslag name ingediend. We don’t mess
around.
De adoptiebijdrage wordt per te adopteren dier individueel bepaald. Deze
bijdrage dekt gedeeltelijk de financiële middelen die Together Alive vzw aan dit
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dier besteedde (medisch, registratie, voeding…), en wordt daarnaast ingezet om
hogere medische kosten te dekken van andere dieren in nood, alsook kan het de
spaarpot aandikken van de vzw, waarmee we aan bewustzijnsverspreiding
kunnen doen over de emotionele beleving van dieren, en waarmee we sparen
voor een tijdelijke of permanente opvang voor dieren die nergens anders terecht
kunnen.
In ruil voor de adoptiebijdrage wordt u officieel verantwoordelijk voor dit dier,
en geniet u adoptiebegeleiding waarmee we naar een levenslang succesverhaal
streven. Deze adoptiebegeleiding houdt in:
- Extra aandacht voor een succesvolle persoonlijkheidsmatch tussen dier
en adoptant.
- Nabegeleiding per email en telefoon tot 4 maanden na adoptie.
- Een bezoekje op ongeveer een maand na adoptie, om advies te kunnen
verlenen voor een blijvend succesverhaal.
Wanneer de adoptieprocedure wordt stopgezet binnen de proefperiode,
ontvangt u een volledige terugbetaling van de adoptiebijdrage. Vanaf 3 weken na
handtekenen van het adoptiecontract, vervalt de proefperiode en wordt de
adoptiebijdrage niet meer terugbetaald.
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