
ADOPTIONSAFTALE: 
 
 

Undertegnede adoptant: 
 

Navn:________________________________ Adresse: ________________________________ 
 

Fødselsdag (ikke CPR-nummer):___________________ E-mail:                                                  : 
 

Telefon nr.: ________________________________ 
 

Adopterer herved nedenfor anførte hund(e) Fra foreningen Kretahunde.dk: 
 

Hundens navn:_________________, Han/hun:_________________, Født d. ____/____-20____, 
 

Chipnummer:_________________ Gebyr:_________________ 
 

Hundens navn:_________________, Han/hun:_________________, Født d. ____/____-20____, 
 

Chipnummer:_________________ Gebyr:_________________ 
 

Undertegnede adoptant bekræfter endvidere, at jeg forud for overdragelsen er gjort opmærksom 

på, at hunden kommer fra Kreta, hvor den har levet som gadehund eller er afkom af gadehunde. 

Adoptanten er ligeledes gjort opmærksom på, at Kretahunde.dk ikke kan garantere for hundens 

helbredstilstand på grund af dens tvivlsomme opvækst. Hunden har dog forinden adoption 

gennemgået dyrlægeundersøgelser, hvortil der henvises til hundens pas m.h.t. vaccinationer og 

undersøgelser. 

Endvidere er Kretahunde.dk bekendt med følgende helbredsmæssige forhold: 
 

___________________________________________________________________________________ 

• Adoptanten er indforstået med, at hunden kan lide af medfødte eller andre endnu ikke 

konstaterede sygdomme, og er indforstået med risikoen heraf. 

• Skulle sygdomme opstå inden for to år, er adoptanten som følge heraf indforstået med, at der som 

udgangspunkt ikke kan rettes krav over for foreningen Kretahunde.dk, idet adoptionen af 

adoptanten sker som en godgørende handling, for at hjælpe gadehunde på Kreta til en bedre 

tilværelse. Købelovens regler er således ikke gældende for denne overdragelse. 
 

Den i nærværende aftales anførte pris dækker følgende udgifter: 

1. Transport af hunden fra Kreta til Danmark 

2. Dyrlægeudgifter, herunder vaccination, ormekur, microchip og helbredsundersøgelser 

3. Foder og ophold i Grækenland 

Evt. overskud betragtes som en donation af adoptanten til brug til foreningens arbejde samt til 

pasning og pleje af hundene på Gouves Animal Shelter, samt andre dyrevelfærdsorganisationer på 

Kreta 

Adoptionen er således ikke foretaget med kommercielle interesser. 
 

Ved adoptionen skriver du tillige under på: 

 At du altid vil behandle hunden godt, og aldrig udøve vold mod hunden. 

 At hunden får en sund kost tilpasset dens alder og udvikling. 

 At hunden opdrages kærligt og venligt uden skæld ud, og på en måde, så hunden klart kan tolke 

dens måde at blive opdraget på. 

 At du ikke skælder ud og holder næsen ned i afføring ved urenlighed, men at hunden lærer med 

ros. 

 At hunden altid har en kurv/pude, som den med sin udvikling kan ligge udrettet i med ryggen. 



ADOPTIONSAFTALE: 
 

 At hunden altid får dyrlægehjælp ved behov. 

 At hunden aldrig placeres i en mørk kælder, står som lænkehund, anbringes i bur/transportkasse 

i sin dagligdag, har pig/ eller el halsbånd, men et blødt halsbånd, som ikke strammer. 

 At der er en indhegnet have, hvor hunden kan være under opsyn, hvis man bor i hus med have 

 At du ikke må avle på din hund adopteret gennem Kretahunde.dk.  
 

Vi tilråder at højden på hunden’s foderstativ tilpasses dens højden, så langbenede hunde får et 

forhøjet stativ, da den kan få nakkemyoser ved at have skålen på gulvet. 

Det er vigtigt, at hunden ikke efterlades alene uden menneskelig opsyn i urimelig lang tid. Hunden 

bør ikke være alene i over 8 timer af gangen. 
 

Hvis ejer ikke længere kan have hunden, bedes hunden tilbagegives til foreningen Kretahunde, så 

vil vi finde en ny egnet familie. Det er en god idé at fortælle en af dine nærmeste hvad der skal ske 

med hunden, hvis du en dag ikke selv kan varetage dens tarv. Feks. Ved alvorlig sygdom eller værre 
 

Efter hundens hjemkomst, vil vi lave opfølgning pr. tlf. og evt. messenger, for at følge hunden og 

dens tarv, og at se billeder af hund og familie. Man kan også som adoptant dele historier og billeder 

på adoptanternes facebook side: Vild med Kretahunde.Vi fra Kretahunde forbeholder os retten til at 

kunne komme uanmeldt for at se til hunden, hvis vi ikke kan få kontakt til adoptant. Samt vi altid  

skal kontaktes, hvis der er tale om, at hunden skal aflives pga. sygdom, så vi kan rådgive eller 

hjælpe med en løsning eller i tilfælde af, at hunden er så syg, at den skal aflives. 
 

Vi forventer, at din nye kretahund bliver lykkelig og glad hjemme hos dig i jeres familie, at den vil 

påskønne al jeres kærlighed og selv giver jer sin kærlighed. Kort sagt, forventer vi, at din nye hund 

vil udfolde sig hos jer. Dette kan i nogle tilfælde tage tid, og nogle hunde lever i kærlige hjem, 

selvom de kan forblive utrygge. Hvis din hund viser sig at blive ulykkelig, utryg og ”kryber ind i 

sin skal” og ikke bliver en glad og tryg hund   – forventer vi en dialog fra adoptanten, så vi i 

samarbejde kan forsøge finde løsning og gode råd. Evt. ifm. med en adfærdsterapeut. Derfor bør vi 

altid underrettes, hvis der er problemer med, at din hund bliver glad. 
 

Hunden må ikke overdrages til andre personer uden, at vi fra Kretahunde er medbestemmende 

herom. Hvis hunden kommer tilbage kan det ikke forventes, at formidlingsgebyret kan returneres. 
 

Mange tak fordi du giver en hund fra Kreta et godt hjem, og en chance i livet! Vi ønsker jer alle en 

rigtig god fremtid, og vi vil blive meget glade, hvis også efter længere tid, hunden har været i Jeres 

familie - nu og da modtager billeder af jeres hund og familie. Tak! 
 

Med venlig hilsen 

Kretahunde 

www.kretahunde.dk 

 

Den. ____/____-20 

 
 

___________________________                           _______________________________ 

(Formidler)     (Adoptant) 

             ________________________________ 

     (Adoptant) 

Konto nr.: 6060 5540594 

Mobilpay: 469873 

E-mail: kontakt@krgh.dk 

http://www.kretahunde.dk/

