Adopteer een dier van de Brinkhorst
Bij Natuurboerderij De Brinkhorst wonen veel verschillende soorten (boerderij)dieren. Wij streven
ernaar om zoveel mogelijk Oude Nederlandse rassen te laten zien. Dit doen we omdat veel van deze
rassen met uitsterven worden bedreigd en wij vinden het belangrijk dat dit niet gebeurt. Dan zou er
namelijk een belangrijk stukje Nederlands erfgoed verdwijnen. Om de kosten van de dieren en hun
verzorging te kunnen blijven betalen hebben we een adoptieplan ontwikkeld.
Als je een dier van Natuurboerderij De Brinkhorst wil adopteren betekent dat dat je een bijdrage doet,
voor een jaar, in de voer- en huisvestingskosten voor het betreffende dier. Er is per dier een berekening
gemaakt wat de gemiddelde kosten per jaar zijn en staan hieronder. Het is natuurlijk ook mogelijk om
met meerdere personen een groot dier te adopteren.
Natuurlijk willen we wel zichtbaar welke dieren er zijn geadopteerd en door wie. Daarom hebben we
een mooie boom laten schilderen en hangen onze dieren met een mooie foto in de boom. De naam van
de adoptant hangt er onder. Ook ontvang je een officieel adoptiecertificaat van ons.
Als bedrijf of organisatie kun je ook een dier adopteren. Als dank daarvoor hangen wij jullie bedrijfslogo
op ons adoptiebord. Voor meer informatie kun je terecht bij de beheerders.
Nog even ter verduidelijking, je wordt geen eigenaar van het dier. Het dier blijft te allen tijde eigendom
van Natuurboerderij de Brinkhorst. We proberen ervoor te zorgen dat alleen dieren die het hele jaar op
onze kinderboerderij zijn, ter adoptie worden gesteld. Helaas kan het soms voorkomen dat een dier
ernstig ziek wordt of niet in de groep past waardoor het de boerderij moet verlaten.
Heb je interesse in het adopteren van een van onze dieren? Vul het onderstaande formulier in of vraag
een van de medewerkers naar meer informatie.
Met Vriendelijke groet
Team De Brinkhorst

Adoptiekosten per diersoort
Dexter mini koe
Dartmoorpony/ezel
Kune Kune varken
Schoonebeeker heideschaap
Witte melkgeit
Toggenburger geit
Bonte geit
Poes
Thrianta konijn
Ned. dwerg hangoorkonijn
Gouwenaar konijn
Cavia
Noordhollandse Blauwe kip
Groninger meeuw kip
Lakenvelder krielkip
Drents hoen kip
Kwartel
Duif
Volierevogel

€ 350,00 - Beide geadopteerd
€ 350,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 75,00 - Beide geadopteerd
€ 30,00 - Nog 1 konijn beschikbaar
€ 30,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

ADOPTIEFORMULIER
(Graag invullen in blokletters)
Wij willen graag het volgende dier adopteren: ………………………………………………………….
Diersoort: ………………………………………………………..………………………………………………………..
Jaarbedrag: € ………………………………………………………..…………………………………………………..
Fam./Bedrijf: ………………………………………………………..……………………………………………………
Adres: ………………………………………………………..……………………………………………………………..
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………..………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………..……………………………………………
Email: ………………………………………………………..………………………………………………………………
Akkoord voor automatische jaarlijkse verlenging: Ja / Nee
Je adopteert een dier voor minimaal 1 jaar. Deze termijn gaat in zodra je akkoord geeft. Je kan
toestemming geven om de adoptie automatisch jaarlijks te verlengen. Dan ontvang je elk jaar
automatisch een nieuwe factuur.

Ondergetekende adopteert het dier van Natuurboerderij de Brinkhorst te Amersfoort
met ingang van: ………………………………………………………..…………………………………………………

Ondergetekende kent de adoptievoorwaarden en gaat akkoord.
Handtekening

………………………………………………………..………………………………………………………..…………………

