Adoptie-aanvraag
Gelieve dit document eerlijk en zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Het neemt niet
veel tijd in beslag en het helpt u te bedenken wat belangrijk is voor u en uw eventuele
toekomstige huisgenoot en helpt ons bij de keuze voor de meest geschikte kat(ten).
Naam
Leeftijd
Volledig adres
Telefoonnummer
GSM nummer

E-mailadres

______________________________________________________________

1 Heeft u ooit een kat(ten) gehad?*
Als kind

Als volwassene

Nooit

Wat gebeurde er met uw kat(ten)?____________________________________
2a Welke geslacht heeft uw voorkeur:*
Kater

kattin

Geen belang

2b Welke kat heeft uw voorkeur? (grootte, type,kleur,ras…)

2c Waarom heeft het bovenstaande type kat uw voorkeur?

3 De meeste van onze katten zijn tussen 1 en 5 jaar, af en toe zijn er ook
oudere beschikbaar. Heeft u een voorkeur voor de leeftijd?

4 Indien u geschikt bevonden wordt, zou u graag in aanmerking komen om twee
katten te nemen, zodat ze elkaar gezelschap kunnen houden?

5a

Is uw woning een:*

Rijwoning

Open bebouwing

5b Ligging:*
Platteland

Stad

Flat

Andere:

6

U bent:*

Eigenaar bewoner

Huurder

Andere, graag details:
Indien u huurder bent van uw woning, kunnen wij vragen om contact op te nemen met
uw huisbaas om te bevestigen dat er in uw huurcontract vermeld is dat u huisdieren
mag houden.

7
Ja

Heeft u een volledig omheinde tuin?*
Neen

Indien neen, kan uw tuin omheind worden?
8a Wat is de hoogte van uw omheining op de laagste plaats? _______________
8b Heeft u een vijver/zwembad?*
Ja
9

Neen
Samenstelling van uw gezin:

Namen en leeftijd van andere volwassenen:

Namen en leeftijd van de kinderen:

Andere huisdieren? naam, leeftijd, ras

10 Indien u huisdieren hebt, of gehad hebt, bij welke dierenartspraktijk gaat u/
ging u? Gaat u er mee akkoord dat wij die contacteren, indien wij dit wensen?

11 Hebt u regelmatig bezoek van jonge kinderen?*
Ja

Neen

Indien ja, welke leeftijd(en) hebben ze en hoe vaak komen ze op bezoek?
_____________________________________________________________
12 Hoe vaak en hoe lang ongeveer zal de kat alleen moeten zijn?

Indien u werkt, betekent het niet automatisch dat u niet in aanmerking komt om een
kat te adopteren.
13
Als U op vakantie gaat of weg moet met het werk, wie past er dan op de
kat ?

Weekdagen:

Weekends:

14

Hoe actief bent u?*

Heel actief

Normaal

Niet echt

15
Bent u of iemand in uw familie ooit veroordeeld voor geweldpleging,
dierenmishandeling, -verwaarlozing?*
Ja

Neen

16 Voor wie is de kat? En wie zal de meest zorgen van het dier op zich
nemen?

17

Bent u een van de volgende zaken van plan? Indien ja, graag met uitleg

Een baby:

Een vakantie in de komende weken:

Een verhuizing:

Verandering van werk/werkuren:

18 Ik zou graag hebben dat mijn hond of kat:
Héél belangrijk

Belangrijk

Niet belangrijk

Kan omgaan met
kinderen:
Goed is met
katten
Goed is met
andere honden:
Goed kan reizen:

19 Hebt u (heeft u) gezondheidsproblemen (gehad) dewelke invloed kunnen hebben
op het type van hond of kat, waarvan wij denken dat die voor u geschikt kan
zijn? Heeft iemand van het gezin allergieën?

20 Indien u reeds een huisbezoek gehad hebt van een andere rescue organisatie,
gelieve ons de details te geven, ook de datum.

21 Heeft u een tijdsbepaling voor de adoptie van een kat ?

22 Is er nog andere informatie die voor ons belangrijk kan zijn?

Nota (Gelieve elke nota met ‘ja’ te beantwoorden indien u akkoord gaat)
Ik begrijp dat als ik een kat adopteer, hij/zij als huiskat genomen wordt en niet
buiten mag verblijven. Hij/zij zal een gezelschapskat zijn. Vanja Vandecasteele zal,
indien de kat niet gehouden wordt in de contractueel vastgelegde omstandigheden, het
recht behouden de kat terug te eisen. Indien ik ooit een andere thuis moet zoeken
voor mijn kat, dan zal ik contact opnemen met Vanja alvorens regelingen te treffen
voor de kat. _______

Het totaalbedrag van de adoptie bedraagt derhalve 135 voor een kater en 155 voor
een kattin. hierin is inbegrepen; chip, paspoort, inentingen , sterilisatie/castratie ,
otworming en ontvlooiing. Ook een bloedtest ingeval er gedacht wordt aan een
onderliggende ziekte.
Mocht u afzien van adoptie dan ontvangt u het voorschotbedrag niet terug. _______

Ik begrijp dat Vandecasteele Vanja, die contactpersoon is mij al de voor hen
beschikbare informatie over de kat zal doorgeven, niettegenstaande er niet altijd een
volledige geschiedenis beschikbaar is. ________
Naam + handtekening

Datum

Alvast bedankt voor uw interesse en het invullen van onze vragenlijst. U kan deze
terugsturen per mail naar: vanja@petrescue-pinkpaws.be of royal@live.be

* omlijnen wat van toepassing is

