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DOGS ON A JOURNEY 

 
 

Wat fijn dat u interesse heeft in een van onze honden! Wij vragen u om allereerst ons pre-

adoptieformulier in te vullen. Dit is uiteraard zonder enige verplichting. Dit formulier dient voor ons 

om alvast al een indruk van uw (leef)situatie en ervaring te krijgen. Zo kunnen wij inschatten of het 

passend is voor de betreffende hond en zorgt u er ook voor dat u bewust en serieus nadenkt over de 

adoptie. Zodra wij dit formulier retour krijgen, nemen wij u binnen 3 werkdagen contact met u op.  

 

INTAKE & KENNISMAKING 

Mochten wij enthousiast zijn over het pre-adoptieformulier dan nemen wij contact met u op voor een 

telefonische intake. Indien zowel wij als uzelf na een positieve intake nog steeds enthousiast zijn dan 

evalueren wij het binnen ons team en met de opvanger waar de hond op dat moment woont. Bij een 

positieve uitkomst plannen wij een kennismaking in. Dit gebeurt altijd bij de opvanger thuis omdat dit 

voor de hond een vertrouwde plek is en u dan ook een goed beeld krijgt van het gedrag. Deze 

kennismaking is een meetmoment voor uzelf én voor de opvanger om goed te kunnen beoordelen of 

er een mogelijke klik is tussen u en de hond. NB: De hond gaat nooit direct mee naar huis. Wij vinden 

het belangrijk dat u er een nachtje over slaapt en een weloverwogen beslissing neemt. Een hond kiest 

u namelijk niet voor even, maar voor een heel leven! Tevens volgt er altijd nog een (digitaal) 

huisbezoek, zie hieronder.  

 

HUISBEZOEK 

Indien de kennismaking positief is verlopen, volgt er altijd een (digitaal) huisbezoek door een van onze 

medewerkers. Dit is niet alleen om voor ons om een indruk te krijgen van uw woonomgeving en te 

toetsen of het veilig genoeg is voor de hond. Tevens is het voor u als adoptant prettig om al uw vragen 

aan ons te kunnen stellen. Samen overleggen wij hoe wij kunnen zorgen voor een zo fijn mogelijke 

overgang van de hond naar zijn of haar forever home.  

 

CHAT MET HET TEAM 

Wij maken altijd een (WhatsApp)chat aan met leden van ons team. Gedurende de periode tot het 

transport kunt u hierin alle vragen stellen. Tevens houden wij u hier op de hoogte van de reis van de 

hond vanaf de transportdatum en blijft deze chat hierna actief voor de nazorg.   

 

ADOPTIEKOSTEN 

• Adoptiebijdrage voor de hond     € 425,00 

• Verplicht veiligheidstuig (op maat) en Martingale halsband  €   30,00 

• Importmelding hond (wettelijk verplicht per 1 november 2021) €   10,00 
OPTIONEEL: 

• Omzetten buitenlands paspoort naar Europees paspoort * €   17,00 
*dit is alleen van belang bij honden van buiten de EU 

 

Het omzetten van het paspoort mag ook door uzelf worden gedaan bij de dierenarts. Het is wettelijk 

verplicht dit te doen binnen 14 dagen na aankomst in Nederland of België.  
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In de adoptiekosten zijn inbegrepen: 

• Paspoort en chip; 

• De volgende inentingen: rabiës, cocktail en kennelhoest (mits deze beschikbaar is). Let op dat 
de lepto vaccinatie (ziekte van Weil) in Nederland en België meerdere varianten heeft. Deze 
is in het buitenland vaak niet beschikbaar evenals de kennelhoest; 

• Ontwormen; 

• Castratie/sterilisatie (bij volwassen honden); 

• Bloedanalyse op mediterrane ziekten volwassen honden  
(deze wordt gewoonlijk niet op pups uitgevoerd, maar is indien gewenst wel mogelijk, echter 
worden deze extra kosten aan u doorberekend). LET OP! Deze analyse bestaat uit een 
snaptest en in sommige gevallen uit een algemeen bloedbeeld. Echter is een dergelijke test 
niet altijd sluitend in het resultaat. Daarom adviseren wij u dringend uw hond in elk geval het 
eerste jaar te verzekeren. Tevens adviseren wij u uw hond na een jaar nog eens te laten 
testen op de mediterrane ziekten. 

• Een laatste gezondheidscheck voor vertrek door een dierenarts van de lokale veterinaire 
dienst. 

 

LET OP:  

Wij doen ons uiterste best gezonde honden te bemiddelen. Als blijkt dat er toch zaken voordoen, 

zullen wij deze (indien wij hier wetenschap van hebben) altijd communiceren. Dit neemt niet weg dat 

het kan gebeuren dat er dingen over het hoofd gezien worden. Aangezien wij een stichting zonder 

winstoogmerk zijn, kunnen wij hier na adoptie niet financieel verantwoordelijk voor zijn. 

 

BIJZONDERHEDEN ADOPTIE PUP 

Bij de adoptie van een pup jonger dan 3 maanden dient u er rekening mee houden dat een pup pas 

met 12-13 weken mag worden ingeënt tegen rabiës. Transport naar het buitenland kan daarom niet 

eerder plaats vinden dan bij een leeftijd vanaf 15-16 weken. Een pup kan/mag niet worden 

gecastreerd/gesteriliseerd jonger dan 1 jaar voor een reu en niet eerder dan 3 maanden na de 1e 

loopsheid van een teef. Wij verwachten dat deze castratie/sterilisatie alsnog gebeurt als de hond 

hiervoor oud genoeg is. Helaas komt het zo nu en dan voor, dat dit toch al te vroeg gebeurt in het 

buitenland. De kosten voor castratie/sterilisatie worden door de stichting niet vergoed. 

 

GEEN ERVARING ADOPTIEHOND 

Wij staan u zoveel mogelijk met raad en daad te woord, maar voor een eerste idee geeft deze pagina 

in onze ogen al een verhelderende indruk. In de informatie hebben ze het over de Spaanse hond, maar 

dit geldt ook voor honden uit andere landen. 

www.zwerfdierinnood.nl/achtergronden/gedrag/wat-kun-je-verwachten-de-eerste-dagen-en-weken/ 

 

VRIENDEN VAN DOGS ON A JOURNEY 

Graag wijzen wij u erop wijzen dat wij dit werk uitsluitend op vrijwillige basis doen. Het neemt niet 

weg dat we zo nu en dan toch voor kosten komen te staan. Voor wat extra financiële steun is 

‘Vrienden van Dogs on a Journey’ opgezet. Wilt u ons werk voor de honden en katten steunen (en dit 

kan al vanaf €1, per maand)? Stuur dan een e-mail naar dogsoaj@gmail.com. Wij informeren u dan 

verder hoe u ons kunt steunen. 
 

http://www.zwerfdierinnood.nl/achtergronden/gedrag/wat-kun-je-verwachten-de-eerste-dagen-en-weken/
mailto:dogsoaj@gmail.com

