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Overeenkomst voor de tijdelijke opvang van een gezelschapsdier 

 

 

TUSSEN: 
 

NAAM en voornaam: …………………………………………………………………………………………. 
Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………….. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Hierna “de verantwoordelijke van het dier” genoemd 
 
 

EN: 
 

NAAM en voornaam: …………………………………………………………………………………………. 
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………………….. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Hierna “het opvangbaasje” genoemd 

 

 

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst 

De verantwoordelijke van het dier en het opvangbaasje komen overeen dat het volgende dier/de 
volgende dieren tijdelijk ten laste worden genomen door het opvangbaasje: 

Naam van het dier: 

Beschrijving van het dier: 

Identificatienummer: ……………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………… 
Geslacht: Mannetje/Vrouwtje(*)                 Gesteriliseerd: ja/neen(*) 
Vacht (kleur, type): ……………………………………………………………………………………………… 
Kenmerk: ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
Nummer paspoort: ……………………………………………………………………………………………… 
Soort en ras: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Coördinaten van de vaste dierenarts: ……………………………………………………………………………………………… 

Gedrag van het dier in aanwezigheid van kinderen of andere dieren: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Andere (bijzonder gedrag, specifieke zorg, etc.):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NAAM VAN HET DIER:  

Beschrijving van het dier: 

Identificatienummer: ……………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………… 
Geslacht: Mannetje/Vrouwtje(*)                 Gesteriliseerd: ja/neen(*) 
Vacht (kleur, type): ……………………………………………………………………………………………… 
Kenmerk: ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
Nummer paspoort: ……………………………………………………………………………………………… 
Soort en ras: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Coördinaten van de vaste dierenarts: ……………………………………………………………………………………………… 

Gedrag van het dier in aanwezigheid van kinderen of andere dieren: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Andere (bijzonder gedrag, specifieke zorg, etc.):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NAAM VAN HET DIER: 

Beschrijving van het dier: 

Identificatienummer: ……………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………… 
Geslacht: Mannetje/Vrouwtje(*)                 Gesteriliseerd: ja/neen(*) 
Vacht (kleur, type): ……………………………………………………………………………………………… 
Kenmerk: ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
Nummer paspoort: ……………………………………………………………………………………………… 
Soort en ras: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Coördinaten van de vaste dierenarts: ……………………………………………………………………………………………… 
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Gedrag van het dier in aanwezigheid van kinderen of andere dieren: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Andere (bijzonder gedrag, specifieke zorg, etc.):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Artikel 2: Duur 

2.1. De tenlasteneming van het dier wordt verzekerd door het opvangbaasje voor een maximumduur 
van ……………... dag(en)/we(e)k(en)/maand(en)(*), en uiterlijk tot en met 
…………………………………………………………………………… 

2.2. Indien de verantwoordelijke van het dier (of de persoon die hij heeft aangeduid) het dier niet 
binnen de bovengenoemde termijn heeft opgehaald, zal hij een ingebrekestelling per gewone en per 
aangetekende brief ontvangen waarin hij gelast wordt het dier te komen ophalen. Indien het dier niet 
binnen een termijn van 10 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief, wordt 
opgehaald, zal het dier als achtergelaten worden beschouwd en aan het dichtstbijzijnde asiel worden 
toevertrouwd. 

2.3. Indien de verantwoordelijke het dier niet binnen de bovengenoemde termijn ophaalt, zal hij het 
opvangbaasje het bedrag van 4,00 euro/per dag verschuldigd zijn voor de kosten in verband met 
huisvesting en voeding van het dier. Dit bedrag wordt berekend vanaf het verstrijken van de termijn 
van 10 dagen zoals bedoeld in punt 2.2. 
 
 
Artikel 3: Betaling en kosten 
 
3.1. De partijen komen overeen dat er geen enkele vergoeding voor de opvang, de huisvesting, de 
voeding en de dagelijkse zorg van het dier/de dieren zoals bedoeld in artikel 1 van de 
verantwoordelijke van het dier kan worden geëist. 

3.2. Het dier mag geen enkele ingreep door een dierenarts ondergaan zonder de voorafgaandelijke 
schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke van het dier. Indien er geen schriftelijke 
toestemming is, zijn de dierenartskosten voor rekening van het opvangbaasje dat geen enkele 
vergoeding van de verantwoordelijke van het dier zal kunnen eisen, tenzij kan worden aangetoond 
dat de tussenkomst absoluut noodzakelijk was. 

3.3. In afwijking van punt 3.2. kunnen enkel dringende ingrepen die noodzakelijk zijn voor het 
overleven van het dier en die niet veroorzaakt werden door het gedrag (al dan niet uit nalatigheid), 
opzettelijk of onopzettelijk, van het opvangbaasje, aanleiding geven tot een tenlasteneming door de 
verantwoordelijke van het dier. 
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3.4. Het opvangbaasje neemt het dier op eigen risico en gevaar ten laste en kan geen 
schadevergoeding aan de verantwoordelijke van het dier eisen voor eventueel door het betrokken 
dier/de betrokken dieren veroorzaakte schade. 
 
 
Artikel 4: Verbintenissen van het opvangbaasje 
 
4.1. Door het dier ten laste te nemen, verbindt het opvangbaasje zich ertoe om: 

 het dier huisvesting, voeding en zorg overeenkomstig zijn fysiologische en ethologische 
behoeften te bieden; 
 

 het dier niet te gebruiken voor een commerciële activiteit zoals voorplanting; 
 

 DogID (voor honden) of CatID (voor katten) meteen te verwittigen wanneer het dier verdwijnt. 
Dit zijn de contactgegevens: 
 

- info@dogid.be of 02/333.92.22 
- info@catid.be of 02/333.49.94 

 
 het dier op eerste verzoek terug te bezorgen aan de verantwoordelijke van het dier (of aan de 

door hem aangeduide persoon). 

4.2. In geval van ziekte van het opvangbaasje waardoor hij niet meer kan zorgen voor het dier/de 
dieren zoals bedoeld in artikel 1, of indien, om de een of andere reden, het opvangbaasje de opvang 
van het dier/de dieren zoals bedoeld in artikel 1 wil beëindigen, moet deze laatste de 
verantwoordelijke van het dier daar onmiddellijk van op de hoogte brengen om samen met hem een 
oplossing te vinden voor de tenlasteneming van het betrokken dier/de betrokken dieren. 

In geval van een verlengde onbeschikbaarheid van de verantwoordelijke van het dier moet het 
opvangbaasje contact opnemen met de aangeduide persoon zoals bedoeld in artikel 5 van deze 
overeenkomst om een oplossing te vinden. 

Indien er geen persoon werd aangeduid, moet het opvangbaasje zich wenden tot een platform om in 
contact te komen met mogelijke opvangbaasjes voor dit dier/deze dieren. Het opvangbaasje zal dan 
een opvangovereenkomst met vergelijkbare voorwaarden afsluiten met het nieuwe opvangbaasje. 

Indien geen andere persoon kan worden gevonden om de dieren op te vangen, zal het opvangbaasje 
het betrokken dier/de betrokken dieren toevertrouwen aan een asiel, in zoverre hij de context 
verduidelijkt waarin het dier/de dieren wordt/worden aangemeld bij het asiel, en een kopie van deze 
overeenkomst aan het asiel bezorgt. 

 

Artikel 5: Diversen 
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5.1. In geval van overlijden of van de verlenging van de duur van de hospitalisatie of van de 
onbeschikbaarheid van de verantwoordelijke van het dier, duidt hij mevrouw/de heer(*) 
………………………………………………………………………………… aan om de verzorging van het dier over te 
nemen van het opvangbaasje. 

Deze persoon kan telefonisch gecontacteerd worden op het nummer 
………………………………………………….. en via het volgende e-mailadres 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.2. De in punt 5.1. bedoelde aanduiding kan plaatsvinden of gewijzigd worden na het afsluiten van 
deze overeenkomst, in een apart document. 

5.3. Indien er niemand werd aangeduid, kan het dier op eerste verzoek opgehaald worden door de 
rechthebbenden van de verantwoordelijke van het dier. 

Indien er geen rechthebbenden zijn of indien deze laatsten weigeren het dier ten laste te nemen, zal 
het dier beschouwd worden als achtergelaten en zal het toevertrouwd moeten worden aan een 
dierenasiel. 

 

Artikel 6: Geschillen 

Alle geschillen waartoe deze overeenkomst, alsook haar interpretatie, haar uitvoering, haar opzegging 
of haar ontbinding, aanleiding zouden kunnen geven, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de 
vrederechter van de woonplaats van de verantwoordelijke van het dier. 

Opgemaakt te ………………………………………………., in 2 exemplaren, waarbij elk van de partijen erkent het 
haar toekomende exemplaar te hebben ontvangen, op ………………………………………………………………….. 

 

 

 

De verantwoordelijke van het dier      Het opvangbaasje 

(handtekening)         (handtekening) 


