
Adoptieprocedure ex-labobeagle. 

Alvast bedankt voor uw interesse om een ex-labobeagle te adopteren via AWP Jodipro vzw. 

Basisvoorwaarden

Alvorens u uw kandidaatstellingsformulier indient, vragen wij u om onze basisvoorwaarden 
door te nemen. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, heeft het helaas geen zin om 
zich kandidaat te stellen.

• Ex-labobeagletjes kunnen slechts geadopteerd worden indien u zelf reeds een hond 
heeft of indien u bereid bent twee honden samen te adopteren. Zij worden niet als 
enige hond in een gezin geplaatst.

• Wij plaatsen onze beagles niet in gezinnen waar de dieren dagelijks 8u of langer 
alleen thuis zijn. 

• De beagles moeten steeds toegang hebben tot een verwarmde binnenruimte. Dit zijn
geen dieren die permanent buiten gehuisvest kunnen worden.

• De beagles moeten jaarlijks een gezondheidscontrole krijgen bij uw dierenarts en 
gevaccineerd/ontwormd worden naar huidige normen. 

Procedure

1. Indien u graag een ex-labobeagle wil adopteren, kan u het 
kandidaatstellingsformulier (te vinden op onze website) invullen en samen met 
enkele foto’s doormailen naar proefdieren@jodipro.be . Gelieve dit te vermelden 
indien u een voorkeur heeft voor een specifieke hond. U kan dit 
kandidaatstellingsformulier ook per post opsturen naar ons hoofdkantoor 
(Selsaetenstraat 43, 2160 Wommelgem).

2. Indien uw aanvraag goedgekeurd wordt, nemen wij contact met u op om een 
afspraak te maken bij u thuis. 

3. Tijdens dit huisbezoek heeft u de kans om eventueel bijkomende vragen te stellen, en
kunnen wij ons nog eens extra verzekeren van een goede nieuwe thuis voor onze 
beagles. 

4. Na volledige goedkeuring, kan u een afspraak maken bij het opvanggezin om ter 
plaatse kennis te gaan maken met de adoptiehond. Indien u zelf een hond heeft kan 
u deze meestal meenemen om kennis te maken met de adoptiehond. Bespreek dit op
voorhand steeds even met het opvanggezin. 

5. Na betaling van de adoptiebijdrage (contant of op voorhand via overschrijving) kan u 
de adoptiehond mee naar huis nemen. 
◦ Tot en met 3 jaar: €225
◦ 4 tot 8 jaar: €185
◦ vanaf 8 jaar: €145
◦ Special Needs hondjes: €145

6. Wij begeleiden de adoptie verder via telefonisch contact of door één of enkele 
huisbezoeken af te leggen (na afspraak). 
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