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LUOVUTUSSOPIMUS 

KOIRAN TIEDOT  

☐ Naaras ☐ Uros ☐ Steriloitu ☐ Kastroitu

Steriloidaan/kastroidaan, koiran ollessa ☐ 9 kk ☐ 12 kk

Nimi:  

(eläimen yhdistyksen antama nimi, sekä mahdollinen uusi nimi) 

Tuntomerkit:  

(väri, koko, karvan laatu, erityispiirteet) 

Sirunumero: 

Lisätiedot: 

VASTAANOTTAJAN TIEDOT 

Etu- ja sukunimi: Hetu: 

Osoite: 

Paikkakunta: Postinumero: 

Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: 

SOPIMUKSEN EHDOT 

1. Vastaanottaja sitoutuu hoitamaan sopimusta koskevaa koiraa eläinsuojelulain ja -säännöstön mukaisesti ja
vie sen tarvittaessa eläinlääkärille. Vastuu koiran hyvinvoinnista siirtyy vastaanottajalle siitä hetkestä
lähtien, kun eläin luovutetaan hänelle, ellei toisin ole etukäteen sovittu. Eläimen katoamisesta vastaanottaja
ilmoittaa välittömästi Woffa ry:lle. Karkaamistapauksissa yhdistys auttaa vastaanottajaa antamalla neuvoja
eläimen löytämiseksi.

2. Vastaanottajalla ei ole oikeutta luovuttaa eläintä edelleen uudelle omistajalle ilman että siitä on sovittu
Woffa ry:n yhteyshenkilön kanssa, eikä lopettaa sitä ilman eläinsuojelullista syytä. Jos eläimelle on
etsittävä uusi koti, tapahtuu kodin etsintä aina yhdistyksen kautta. Woffa ry sitoutuu etsimään eläimelle
uuden kodin ja hätätapauksissa järjestämään kotihoitopaikan mahdollisimman nopeasti.

3. Luovutettava eläin on Woffa ry:n omaisuutta, kunnes kulukorvaus on kokanaisuudessaan maksettu
yhdistykselle. Jos Woffa ry:n edustaja toteaa eläimen jääneen ilman asianmukaista ja riittävää hoitoa (esim.
hoitamattomat sairaudet tai muu hoidon laiminlyönti) eläimen hallinta- ja omistusoikeus siirtyy
yhdistykselle välittömästi ja vastikkeetta.

4. Kulukorvausta ei palauteta, vaikka eläin vaihtaisi kotia.

5. Luovutuksen jälkeen vastuu eläimestä hoitokustannuksineen on koiran vastaanottajalla.
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6. Vastaanottaja sitoutuu siihen, että sopimusta koskevalla eläimellä ei teetetä pentuja. Eläin tulee
steriloida/kastroida, jos toimenpidettä ei ole suoritettu kohdemaassa. Vastaanottaja sitoutuu leikauttamaan
eläimen eläinlääkärillä omalla kustannuksellaan yhdistyksen kanssa sovittuna ajankohtana. Yhdistys
sitoutuu osallistumaan eläimen sterilointi/kastrointi kuluihin 70 eurolla, jotka palautetaan vastaanottajalle
eläinlääkärin kuittia vastaan.

7. Vastaanottaja sitoutuu tiedottamaan Woffa ry:n yhteyshenkilölle koiran sopeutumisesta uuteen kotiin
seuraavana päivänä luovutuksesta. Lisäksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä yhdistykseen ensimmäisen
puolen vuoden ajan kerran kuukaudessa.

8. Woffa ry:llä on lupa tiedustella koiran vointia ja seurata sen sopeutumista, tarvittaessa paikan päällä.

9. Mikäli vastaanottaja on lainannut Woffa ry:ltä kuljetuslaatikon, sitoutuu hän palauttamaan sen kuukauden
sisällä koiran noutamisesta, tai erikseen yhdistyksen edustajan kanssa sovittuna päivänä. Palauttamatta
jääneestä kuljetuslaatikosta peritään uuden kuljetuslaatikon hinta.

10. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan Woffa ry:lle mahdolliset nimen ja yhteystietojen muutokset.

11. Woffa ry säilyttää koirien passit ja muut dokumentit kuukauden ajan luovutuksesta, jonka jälkeen ne
postitetaan omistajalle. Vastaanottaja saa dokumenteista skannatut kopiot sähköpostiin.

12. Jos vastaanottaja rikkoo luovutussopimuksen ehtoja, yhdistyksellä on lupa hakea eläin pois ilman
korvausvelvollisuutta. Vastaanottaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.

13. Allekirjoittamalla tämän luovutussopimuksen vastaanottaja vahvistaa tutustuneensa luovutussopimukseen
ja hyväksyvänsä sopimuksen ehdot itseään velvoittaviksi ja sitoutuu noudattamaan niitä.

KULUKORVAUS 

− Aikuisen koiran kulukorvaus on 580 €, josta vähennetään aiemmin suoritettu 100 € varausmaksu.

− Pennun kulukorvaus on 630 €, josta palautetaan steriloinnin/ kastroinnin jälkeen € 70 eläinlääkärin kuittia
vastaan. Kulukorvauksesta vähennetään aiemmin suoritettu 100 € varausmaksu.

− Kulukorvaukseen sisältyy koiralle tehtävä rabies vasta-aine testi, jonka hinta on 80 €.

☐ Yhteystietoni saa tallentaa Woffa ry:n omistajarekisteriin. Omistajarekisteriin kirjataan etu- ja 
sukunimi, kotiosoite, puhelinnumero sekä sähköposti.

☐ Adoptoitavan koiran sirunumeron saa lisätä turvasirujärjestelmään (turvasiru.fi). Turvasirujärjestelmään 
kirjataan adoptoijan nimi, puhelinnumero sekä kotiosoite.
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Kulukorvaus on maksettava Woffa ry:n tilille viimeistään kaksi viikkoa ennen koiran luovutusta. 

Kulukorvaus ja vasta-ainetesti maksetaan tilille: FI8415443000095013 

Sopimus tulee palauttaa allekirjoitettuna yhdistyksen edustajalle ennen eläimen luovuttamista 

Aika (pp/kk/vvvv) ja paikka:  

(sopimuksen kirjoituspäivä ja paikkakunta) 

Vastaanottajan allekirjoitus Woffa ry:n edustajan allekirjoitus 
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