Adopteer een dier financieel en help uw kinderboerderij
U kunt voor 1 jaar een dier of diergroep financieel adopteren. U betaalt dan een vast bedrag voor een deelcertificaat van het
dier / diergroep. Op deze manier wordt het grootste gedeelte van de jaarlijkse kosten voor het dier gedekt (zo krijgt u een idee
hoe veel een dier kost) en helpt u de kinderboerderij.
De volgende dieren / groepen zijn beschikbaar voor adoptie:












Ezel, € 75,00 per deelcertificaat. Er zij 2 ezels met ieder 5 deelcertificaten.
Schaap, € 35,00 per deelcertificaat. Er zijn 5 schapen met iedere 4 deelcertificaten.
Geit, € 35,00 per deelcertificaat. Er zijn 9 geiten met ieder 4 deelcertificaten.
Varken, € 30,00 per deelcertificaat. Er zijn 2 varkens met ieder 6 deelcertificaten.
Poes, € 25,00 per deelcertificaat. Er is 1 poes met 4 deelcertificaten.
Konijn, € 15,00 per deelcertificaat. Er zijn 4 konijnengroepen (knuffelhoek links en rechts en ren
links en rechts). Per konijnengroep zijn er 8 deelcertificaten.
Cavia, € 15,00 per deelcertificaat. Er zijn 4 cavia’s met ieder 2 deelcertificaten.
Kip, € 10,00 per deelcertificaat. Er is 1 kippengroep (in de kippenren) en er zijn 25
deelcertificaten.
Kalkoenen, € 10,00 per deelcertificaat. Er zijn 4 deelcertificaten.
Ganzen, € 10,00 per deelcertificaat. Er zijn 8 deelcertificaten.

Afspraken en regels:












Het dier / diergroep wat u adopteert blijft op de kinderboerderij en blijft eigendom van de kinderboerderij. De
kinderboerderij neemt zelfstandig beslissingen over het welzijn en de gezondheid van het dier.
U heeft geen extra rechten en de normale regels van de kinderboerderij gelden ook voor u en uw geadopteerde dier /
diergroep. U kunt aan het adoptiecontract geen rechten ontlenen anders dan hier genoemd.
U krijgt een pasje met daarop gegevens van uzelf en het geadopteerde dier / diergroep.
Het bedrag betaalt u via automatische incasso voor 1 jaar. Aan het einde van dit jaar kunt u de adoptie voortzetten of
stoppen. Dit dient u zelf tijdig aan te geven. U kunt per half jaar beginnen met adopteren (looptijd vanaf januari en
juli). De laatste 2 maanden van het jaar gelden dan vanaf de maand januari het jaar daarop.
Het bedrag wat u betaalt, komt ten goede aan het geadopteerde dier (voer, medicijnen etc.).
Het bedrag wordt vastgesteld door de kinderboerderij. U heeft een deelcertificaat wat betekent dat meerdere mensen
dit dier / diergroep kunnen adopteren.
We streven ernaar alleen dieren ter adoptie aan te bieden waarvan we verwachten dat ze het hele jaar op de
kinderboerderij zullen verblijven. Ondanks dat kan het voorkomen dat een dier weg gaat of overlijdt. In dat geval wordt
u op de hoogte gesteld en kunt u een ander dier uitkiezen in dezelfde adoptieklasse.
U krijgt een informatiefolder over de diersoort / het dier dat u adopteert.
U ontvangt per mail de nieuwsbrief van de kinderboerderij en een uitnodiging voor activiteiten die hier plaatsvinden.

Knuffelen van de konijnengroep die u adopteert kan 2 x per maand, gedurende een kwartier, plaatsvinden onder begeleiding
van 1 van onze dierverzorgers (mits er voldoende tijd voor is op dat moment). U kunt dat op vertoon van uw pasje doen. Op het
knuffelmoment wordt een aantekening gemaakt dat u geweest bent.
www.kinderboerderijgeldrop.nl

