Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry
Puh: 045 1330301, 050 5994697
Y-tunnus: 1646157-3

Luovutussopimus
Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry luovuttaa alla olevalla päivämäärällä sopimuksessa mainitun eläimen täyden
omistusoikeuden eläimen adoptoivalle henkilölle.
Kissan/koiran/muu eläin, mikä – NIMI: _______________________, synt. aika tai ikäarvio: ______________________
Sukupuoli: _____________, Tuntomerkit, turkin väri: ____________________________ Silmien väri: ______________
Tunnistusmerkintä: __ Mikrosiru __ Muu, mikä:__________________________________________________________
Tunnistusmerkinnän rekisteröinti: __ Turvasiru __ Kissaliitto __ Muu, mikä: ______________________________
Eläimen tiedossa oleva historia:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Madotukset, lääke: ___________________ ___/___/______, ___/___/______, ___/___/______
Rokotukset: ____________________________________ ___/___/_______, ___/___/________
Sterilointi/kastraatio: ___/___/________, toimenpiteen suorittanut eläinlääkäri: ______________________________
Eläimelle suoritetut muut toimenpiteet ja lääkitys: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
SOPIMUSEHDOT:
1. Hoidan huostaani luovutettua eläintä hyvin. Otan heti yhteyttä eläinlääkäriin, jos eläin sairastuu. Huolehdin
adoptoimani eläimen rokotuksista ja madotuksista. Luovutetulla eläimellä ei saa teettää pentuja.
2. Luovutettu kissa on sisäkissa. Ulkoilutan sitä vain valjaissa tai katetussa ulkotarhassa. Huolehdin siitä, ettei
kissa karkaa tai vahingoitu ihmisen huolimattomuuden seurauksena.
3. Mikäli olen tilapäisesti estynyt hoitamasta ottamaani eläintä, järjestän sille hoitajan tai hoitopaikan.
4. Mikäli ottamani eläin katoaa tai kuolee, ilmoitan siitä viipymättä yhdistykselle, kuten myös mahdolliset nimeni,
osoitteeni, sekä puhelinnumeroni muutokset.
5. MIKÄLI EN PYSTY PITÄMÄÄN OTTAMAANI ELÄINTÄ, ILMOITAN SIITÄ YHDISTYKSELLE VÄLIT-TÖMÄSTI.
SITOUDUN KUITENKIN HUOLEHTIMAAN JA VASTAAMAAN ELÄIMESTÄ JA SEN HOITOKULUISTA, KUNNES
YHDISTYS LÖYTÄÄ SILLE UUDEN KODIN.
6. MINULLA EI OLE OIKEUTTA LOPETTAA OTTAMAANI ELÄINTÄ ILMAN ELÄINSUOJELULLISTA SYYTÄ, EIKÄ
LUOVUTTAA SITÄ EDELLEEN ilman yhdistyksen edustajan suostumusta.
7. Yhdistyksellä on oikeus tiedustella huostaani luovutetun eläimen vointia, ja mikäli on syytä epäillä
laiminlyöntejä, tarkistaa vointi paikan päällä.
Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat sopimusehdot ja sitoudun noudattamaan niitä. Mikäli en noudata
sopimusehtoja, sopimus raukeaa ja eläimen täysi omistusoikeus siirtyy takaisin Dewi ry:lle ilman erillistä korvausta.
Luovutan tällöin eläimen viipymättä takaisin yhdistyksen haltuun.
Tämä sopimus on tehty kahtena samanlaisena kappaleena, joista yksi yhdistykselle, toinen eläimen ottajalle.
Paikka ja aika:

_____________________________________________________________________

Olen eläintä vastaanottaessani suorittanut yhdistykselle eläimen kulukorvauksen ______________euroa
__ Maksan käteisellä __ Olen maksanut yhdistyksen tilille: FI17 4713 0010 0674 52 (viitenro: 20080)

Kulukorvaus kattaa osan luovutetun eläimen yhdistykselle aiheuttaneista eläinlääkäri- ym. hoitokuluista.

___________________________________

_________________________________

Eläimen adoptoijan allekirjoitus

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry:n edustajan allekirjoitus

Nimen selvennys _________________________________

Nimen selvennys _____________________________

Osoite _________________________________________

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry

_______________________________________________

PL 827, 20101 Turku

Henkilötunnus ____________________ (passi, ajokortti)

Y-tunnus: 1646157-3

Puhelin ________________________________________

Puh: 045 133 0301 tai 050 599 4697

Sähköposti: _____________________________________

Sähköposti: info@dewi.info tai pj@dewi.info

