ALGEMENE VOORWAARDEN
"ADOPTEER EEN KOE"

De Stichting Koevoet (hierna: de Stichting)
1. De Stichting draagt zorg voor het samenbrengen van boeren (waar boer(en) staat kan ook
boerin(nen) gelezen worden) en adoptievrienden (waar vriend(en) staat kan ook vriendin(nen)
gelezen worden) door middel van:











Een online ledenadministratie waarop deelnemende boerenbedrijven een ‘Mijn Boerderij’
hebben, waarin:
o ze de gegevens van adoptievrienden kunnen invoeren en wijzigen,
o ze gegevens van melkkoeien, vleeskoeien en jongvee (verder koe(ien) te
noemen), die ter adoptie wordt aangeboden, kunnen invoeren,
o ze adoptievrienden met koeien kunnen matchen.
De Stichting verstrekt aan het boerenbedrijf een gebruikersnaam en inlogcode om de
administratie van adoptievrienden en koeien bij te kunnen houden. De Stichting
controleert de informatie die het boerenbedrijf heeft ingevoerd en keurt die goed;
Een website www.adopteereenkoe.nl waarop boerenbedrijven zich
presenteren aan adoptievrienden en waarop de Stichting nieuwsbrieven
publiceert.
Optimale financiële en juridische afwikkeling van de overeenkomsten tussen het boerenbedrijf
en de Stichting door middel van een licentieovereenkomst en tussen een adoptievriend en de
Stichting door middel van een adoptieovereenkomst.
Automatische incasso van adoptiegelden inzake de langlopende adoptieovereenkomsten in
februari en de adoptiegelden inzake nieuwe adoptievrienden maandelijks tot en met oktober.
Uitbetaling van adoptiegelden aan boerenbedrijven in de maand december van hetzelfde
kalenderjaar waarin de bedragen zijn geïncasseerd. De Stichting maakt de geïncasseerde
bedragen over, na aftrek van haar eigen kosten. De kosten voor de stichting mogen niet meer
dan 20% van de adoptiebijdrage per koe zijn.

2. De Stichting ondersteunt de communicatie tussen de boerenbedrijven en de adoptievrienden
door middel van het uitbrengen van een nieuwsbrief (ten minste 2 x per jaar) per e-mail, een
jaarverslag, het maken en drukken van folders en posters, het updaten van de website
www.adopteereenkoe.nl , door de organisatie van bijzondere activiteiten en door andere
activiteiten, die bijdragen aan de doelstellingen van de Stichting.
3. De Stichting biedt, bij terugtreding van een boerenbedrijf de adoptievrienden de keuze om bij
een ander aangesloten boerenbedrijf een koe te adopteren, of om de adoptieovereenkomst te
ontbinden. Er vindt over het kalenderjaar, waarin de terugtreding wordt voorbereid, geen
restitutie van adoptiegelden aan adoptievrienden plaats.
4. De Stichting heeft het recht de relatie met een boerenbedrijf te verbreken, als die ook na
herhaalde aanmaning zich niet houdt aan de afspraken met de Stichting.
5. De Stichting heeft het recht de relatie met een adoptievriend te verbreken, als die adoptievriend
ook na herhaalde aanmaning zich niet houdt aan de afspraken met de Stichting.
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Adoptievriend
6. De adoptievriend verbindt en bindt zich door ondertekening van de adoptieovereenkomst aan
het boerenbedrijf en aan de koe via de Stichting. Ondertekening houdt in dat de adoptievriend de
Stichting machtigt jaarlijks € 50, - per koe te innen inclusief de mogelijkheid om dit bedrag jaarlijks
met de inflatie aan te passen. Een adoptievriend, die zich in de periode van 1 juli tot 15 oktober
aanmeldt, krijgt eenmalig 50% korting. Een adoptievriend die zich na 15 oktober aanmeldt,
betaalt pas met ingang van het volgende kalenderjaar. Deze kortingsafspraken gelden niet voor
een Cadeaukoe. Hiervoor geldt de machtiging van de eenmalige inhouding van € 50,- per
Cadeaukoe.
7. De adoptievriend ontvangt van de desbetreffende boer na ondertekening van de
adoptieovereenkomst een adoptiecertificaat waarin de naam van het boerenbedrijf en de
naam, geslacht, geboortedatum en levensnummer van de koe gespecificeerd worden. De
adoptie komt bij voorkeur tot stand tijdens een bezoek van de adoptievriend aan de boerderij.
In overleg met de boer(in) kan het adoptiecertificaat ook toegestuurd worden.
8.

De adoptievriend wordt ten minste 1 keer per jaar uitgenodigd op het bedrijf en kan dan (in
principe) de geadopteerde koe ontmoeten. Optioneel is het maken van aanvullende afspraken
tussen het boerenbedrijf en de adoptievriend bijvoorbeeld over bezoekrecht en deelname aan
werkzaamheden op het boerenbedrijf (bijvoorbeeld landschapsbeheer). De adoptievriend
ondersteunt met het adoptiegeld het boerenbedrijf bij duurzame ontwikkeling. Het
boerderijbezoek biedt de adoptievriend en de boer de gelegenheid met elkaar in gesprek te
gaan.

9. De adoptievriend gaat de overeenkomst in principe aan tot wederopzegging. De
wederopzegging kan direct plaats vinden, maar er vindt geen restitutie plaats van het in het
lopende jaar betaalde adoptiebedrag. De adoptievriend gaat de overeenkomst aan met de
Stichting en via de Stichting met het boerenbedrijf. In geval van overlijden van de koe, verwacht
of onverwacht, stelt het boerenbedrijf de betrokken adoptievriend daarvan in kennis en biedt de
adoptievriend binnen 3 maanden een nieuwe koe aan.
10. In het geval van een Cadeaukoe voor een jaar is er geen sprake van een opzegtermijn, want de
overeenkomst vervalt automatisch een jaar na het ingaan van de cadeau-adoptie. De ontvanger
van de Cadeaukoe wordt vóór het aflopen van de cadeau-adoptie door het boerenbedrijf
benaderd met de vraag of deze en / of de betaler de adoptie voort wil zetten. Als dat het geval
is, wordt daarvoor een nieuwe adoptieovereenkomst afgesloten.
11. Waar over een Cadeaukoe wordt gesproken, geldt dit ook voor een koedobon, met dien
verstande dat bij de koedobon het adoptiegeld al op voorhand is voldaan (bij aanschaf van de
koedobon).

Het boerenbedrijf
12. Het boerenbedrijf bindt en verbindt zich met het initiatief en de Stichting door ondertekening
van de licentieovereenkomst tussen het boerenbedrijf en de Stichting, waarin het
boerenbedrijf zich verplicht tot het volgende:
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Het boerenbedrijf biedt melkkoeien, vleeskoeien of jongvee ter adoptie aan
adoptievrienden aan.
Het boerenbedrijf geeft op www.adopteereenkoe.nl een waarheidsgetrouw beeld van de
invulling van adopteer een koe op het bedrijf.
Het boerenbedrijf houdt de administratie van adoptievrienden en geadopteerde koeien
zorgvuldig bij in het online administratiesysteem ‘Mijn Boerderij’ via
www.adopteereenkoe.nl
Het boerenbedrijf stuurt de adoptieovereenkomst en machtiging (na de gegevens zelf te
hebben ingevoerd in ‘Mijn Boerderij’) door naar de Stichting.
Het boerenbedrijf organiseert gastvrijheid op het bedrijf onder andere door
adoptievrienden ten minste 1 keer per jaar op het bedrijf uit te nodigen.
Het boerenbedrijf communiceert regelmatig (minstens 2x per jaar) met haar
adoptievrienden over de gang van zaken op het bedrijf.
Het boerenbedrijf streeft naar duurzame ontwikkeling door zich doelen te stellen en aan
de realisatie daarvan te werken, en informeert adoptievrienden daarover.
Het boerenbedrijf maakt jaarlijks in de nieuwsbrief aan adoptievrienden bekend aan welk
duurzaam doel de adoptiebijdrage wordt/is besteed.
Het boerenbedrijf houdt de Stichting (per post of e-mail) op de hoogte van de communicatie
aan adoptievrienden.

13. Het boerenbedrijf informeert de Stichting over open dagen waar ook adoptievrienden van andere
boerenbedrijven welkom zijn. De Stichting zal deze data in een open dagen agenda met behulp
van Mijn Boerderij op www.adopteereenkoe.nl bekendmaken. Het boerenbedrijf werkt mee aan de
nieuwsbrief. Bijvoorbeeld door leuke of belangrijke verhalen, documenten of fotomateriaal op te
sturen naar de Stichting of door mee te werken aan een interview van iemand van de
Nieuwsbrief-redactie.
14. Indien het boerenbedrijf besluit terug te treden uit het project gaat dit in per 1 januari van het
eerstvolgende kalenderjaar. Minimaal één maand voor afloop van het kalenderjaar (dus voor 1
december) neemt het boerenbedrijf contact op met de Stichting en haar adoptievrienden over de
reden van terugtreding. Als dat niet gebeurt, is het boerenbedrijf verplicht de in dat jaar reeds
ontvangen adoptiegelden volledig terug te betalen aan de Stichting.

Stichting Koevoet
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