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Adoptieplan Kinderboerderij Uden 
 

Je kunt de Stichting Kinderboerderij Uden steunen door middel van adoptie. Er is keuze uit de 
adoptie van een specifiek dier. Bij adoptie van een dier draag je gedurende een jaar bij in de 
kosten voor verzorging en huisvesting. Je kunt als particulier adopteren, maar ook als bedrijf of als school. 
 

Adoptiekosten 
 

Het adoptiebedrag ligt vast en is gebaseerd op een gedeelte van de jaarlijkse kosten voor een diersoort. 
Medio mei/juni wordt de factuur verstuurd voor het betreffende kalenderjaar. Wil je met de adoptie 
stoppen, dan vinden wij het prettig als je dit zo vroeg mogelijk aan ons laat weten. 
 

• Gans  : €   2,00  per maand  (€ 24,- per jaar te voldoen) 

• Zwanenkoppel : €   3,00  per maand  (€ 36,- per jaar te voldoen) 

• Dwerggeit  : €   4,00  per maand  (€ 48,- per jaar te voldoen) 

• Schaap  : €   4,00  per maand  (€ 48,- per jaar te voldoen) 

• Wallische geit : €   5,00  per maand  (€ 60,- per jaar te voldoen) 

• Nubische geit : €   5,00  per maand  (€ 60,- per jaar te voldoen) 

• Hert  : €   5,00  per maand  (€ 60,- per jaar te voldoen) 

• Mini varken  : €   7,00  per maand  (€ 84,- per jaar te voldoen) 

• Paard  : € 10,00  per maand  (€ 120,- per jaar te voldoen) 

• Ezel  : € 10,00  per maand  (€ 120,- per jaar te voldoen) 
 

Adoptiecertificaat 
 

Nieuwe adoptanten ontvangen een adoptiecertificaat ter bevestiging van de adoptie. Dit certificaat wordt 
opgestuurd na ontvangst van de betaling. Ook krijg je een voerstrippen kaart zodat je jouw favoriete dier 
af en toe iets extra’s kunt geven.   
 

Aan adoptie kunnen geen rechten worden ontleend. Het geadopteerde dier blijft eigendom van de 
Stichting Kinderboerderij Uden. Wij bieden alleen dieren en dierenverblijven ter adoptie aan waarvan we 
verwachten dat het adoptiedier minimaal een kalenderjaar bij de Kinderboerderij blijft. Ondanks dit streven 
kan het voorkomen dat een dier vanwege ziekte, sterfte, gedragsproblemen of wettelijke maatregelen de 
Kinderboerderij moet verlaten. De stichting Kinderboerderij hoeft hiervoor geen verantwoording af te 
leggen aan de persoon of het bedrijf dat een dier of anderszins geadopteerd heeft. 
 

Ja, ik ga adopteren 
 
Roepnaam:  ................................................... Achternaam  .......................................................................  
 

Adres:  .......................................................................................................................................................  
 

Postcode:  ..................................................................................................................................................  
 

Woonplaats: ..............................................................................................................................................  
 

Telefoonnummer:  ........................................ Mobiel: ..............................................................................  
 

E-mailadres: ..............................................................................................................................................  
 

Ik wil graag een  ............................................ adopteren (onder voorbehoud van beschikbaarheid). 
 

De naam is ..................................................... Het ras is een .....................................................................  
 

Datum:  .......................................................... Handtekening: ...................................................................  
 


