Algemene voorwaarden opvang
World of Birds Foundation 2020
1 Afstand
World of Birds staat garant voor een goede verzorging en huisvesting.
Door het tekenen van de overdrachtsverklaring doet eigenaar afstand
van de vogel en tevens verklaart hij/zij geen aanspraak meer te zullen
maken op de vogel, op welke wijze dan ook. Na het tekenen gaat er
een bedenktijd in van 1 week, na deze termijn is de overdracht definitief.
2 Adoptie van de vogel
Voorwaarde voor opvang is dat de gebrachte vogel ook financieel geadopteerd wordt. We willen de opgevangen vogels een
optimale verzorging blijven geven en door deze bijdrage in de onderhoudskosten kunnen we daar ook garant voor staan. De
hoogte van de maandelijkse bijdragen verschillen per vogelsoort en zijn te vinden in onze adoptiefolder.
Het is de bedoeling dat een vogel geadopteerd blijft zolang de vogel leeft. Indien dit niet het geval is en de maandelijkse
bijdrage wordt stopgezet, behoud World of Birds zich het recht om de vogel te herplaatsen, of uit te lenen om redenen die
het individu of het voortbestaan van de soort ten goede komt. In alle bovengenoemde gevallen blijft de vogel eigendom
van World of Birds.
3 Testen
Voordat uw vogel bij ons in de opvang wordt gebracht, kan gevraagd worden uw vogel te laten testen op bepaalde ziektes.
Dit kunt u zelf door een dierenarts laten uitvoeren, of dit door World of Birds laten doen. In beide gevallen zijn de kosten
van het testen voor eigen rekening.
4 Adoptie van de vogel met het VIP pakket
Indien u kiest voor het VIP pakket, betaalt u als donateur per maand €10,- extra. Dit bedrag is per donateur, ongeacht het
aantal vogels dat u brengt. In ruil hiervoor zullen we u actief op de hoogte houden bij bepaalde gebeurtenissen van uw
vogel(s). We nemen contact met u op Indien de vogel niet kan wennen (wat gelukkig vrijwel nooit voorkomt), bij een
bezoek aan de dierenarts bij ziekte, bij overlijden van de vogel en het vinden van een partner (indien bij ons bekend).
5 Kweekprogramma’s
World of Birds doet actief mee met meerdere kweekprogramma’s voor soortbehoud. Dat betekent dan ook dat alle vogels
die in de opvang terecht komen (en geschikt zijn voor de kweek) mee kunnen doen aan deze kweekprogramma’s.
6 Overlijden of andere bijzonderheden
Als u aangeeft dit te willen weten, zal World of Birds u uiterlijk binnen 1 maand na overlijden van uw vogel hiervan op de
hoogte brengen. World of Birds is niet verplicht de vorige eigenaar op de hoogte te brengen van andere bijzonderheden
van de vogel. Uiteraard kan altijd worden geïnformeerd naar het welzijn van de vogel en kunt u op afspraak uw vogel
bezoeken. De maandelijkse bijdrage wordt niet automatisch stopgezet na overlijden van de vogel. Dit kunt u schriftelijk of
via de mail aan ons doorgeven. Indien u ons wilt blijven steunen kunt u er ook voor kiezen om een andere vogel te
adopteren.
7 Privacy & gegevens
Voor het welzijn van de vogels kan het van belang zijn te beschikken over alle relevante achtergrondinformatie van de
vogel. Voor onze administratie bewaren we dan ook alle gegevens die u invult op de overdrachtsverklaring. Dit wordt alleen
voor onze eigen administratie gebruikt en niet verstrekt aan derden. Indien u wilt dat wij deze gegevens verwijderen, of
deze gegevens wilt inzien, kunt u dat via info@worldofbirds.nl aan ons laten weten en zullen we uw gegevens binnen 4
weken uit onze administratie verwijderen of door u laten inzien.

Plaats en datum: ……………………………………….
Handtekening voor akkoord en gelezen:

Naam: ………………………………………………………….

