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  LICENTIEOVEREENKOMST 

Ondergetekenden: 

 

Stichting Koevoet, gevestigd te Alphen aan den Rijn, vertegenwoordigd door Leo van denHoek 

(Voorzitter), (hierna genoemd de Stichting) 

 

En  

 

........................…….……………..………………………………….… (hierna genoemd: het boerenbedrijf) 

 

Vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (doorhalen wat niet van toepassing is): 

 

Voorletters  : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Voornaam  : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Achternaam  : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Adres   : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Postcode  : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Woonplaats  : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Faxnummer  : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Mobiel nummer  : ……………………………………………………………………………………….. 

 

E-mailadres  : ……………………………………………………………………………………….. 

 

IBAN/banknummer : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Ten name van  : ……………………………………………………………………………………….. 

 

KvK-nummer  : ……………………………………………………………………………………….. 
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In aanmerking nemende dat: 

De Stichting Koevoet (zie voor de doelstellingen van de Stichting de statuten, die op 

www.adopteereenkoe.nl gepubliceerd staan) met het initiatief “Adopteer een Koe” een bijdrage 

beoogt te leveren aan: 

 de beleving van de boerderij, 

 het versterken van de verbinding tussen boer, adoptievriend, dier en bedrijf en 

 aan het verder verduurzamen van de veehouderij. 

 

Komen als volgt overeen: 

 

A. De Stichting: 

 

1. Verzorgt de financiële administratie van de adoptierelaties. 

2. Beheert de website  www.adopteereenkoe.nl inclusief het deel waarop de boerenbedrijven 

de administratie van adoptievriend(inn)en en koeien bijhouden. 

3. Brengt jaarlijks ten minste twee nieuwsbrieven en een jaarverslag uit. 

4. Maakt promotiematerialen (waaronder certificaten) en stelt die aan het boerenbedrijf ter 

beschikking. 

5. Bepaalt jaarlijks welk bedrag van de donatie aan het boerenbedrijf wordt uitgekeerd. Deze 

keuze is niet alleen afhankelijk van de jaarlijkse directe kosten van de Stichting maar ook 

van de noodzakelijke opbouw van reserves en het investeren in nieuwe activiteiten. 

Jaarlijks is het bedrag, dat aan het boerenbedrijf wordt uitbetaald, minimaal 80% van de 

ontvangen adoptiebijdrage per koe in dat kalenderjaar. Het betaalmoment is in december van 

het lopende jaar.  

6. Bemiddelt bij eventuele geschillen tussen het boerenbedrijf en een adoptievriend(in). 

 

B. Het boerenbedrijf: 

 

1. Biedt melkkoeien, vleeskoeien, stieren, en/of jongvee ter adoptie aan 

adoptievriend(inn)en aan. 

2. Geeft op www.adopteereenkoe.nl een waarheidsgetrouw beeld (verhaal en 

foto) van de invulling van adopteer een koe op het bedrijf. 

3. Houdt de administratie van adoptievriend(inn)en zorgvuldig bij op ‘mijn 

boerderij’ via www.adopteereenkoe.nl. Mutaties zoals wijzigingen in de 

mailadressen worden prompt in de administratie verwerkt. 

4. Stuurt de volledig ingevulde adoptieovereenkomsten en inschrijf- en 

machtigingsformulieren naar de Stichting, zodat de Stichting de incasso’s kan 

plegen. 

5. Organiseert gastvrijheid op het bedrijf, onder andere door adoptievriend(inn)en 

ten minste 1 keer per jaar op het bedrijf uit te nodigen.  

6. Communiceert regelmatig (minstens 2x per jaar) met haar adoptievriend(inn)en 

over de gang van zaken op het boerenbedrijf. 

7. Streeft naar duurzame ontwikkeling door zich doelen te stellen en aan de 

realisatie daarvan te werken, en informeert haar adoptievriend(inn)en daarover. 

8. Houdt de Stichting (per mail of post) op de hoogte van de onder 5, 6 en 7 

genoemde communicatie aan adoptievriend(inn)en, ten behoeve van de 

Nieuwsbrief redactie. 

9. Verantwoordt jaarlijks aan de Stichting gespecificeerd op welke wijze de 

ontvangen gelden zijn besteed. De gelden mogen uitdrukkelijk alleen besteed 

worden aan de activiteiten, die direct bijdragen aan het welzijn van de dieren 

en/of een concrete daadwerkelijke bijdrage leveren aan een duurzame 

veeteelt en die anders niet uit de normale bedrijfsvoering zouden zijn betaald. 

http://www.adopteereenkoe.nl/
http://www.adopteereenkoe.nl/
http://www.adopteereenkoe.nl/
http://www.adopteereenkoe.nl/
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De eventuele door de Stichting hiervoor opgestelde richtlijnen worden hierbij 

geheel gevolgd. 

10. Ontplooit geen soortgelijke activiteiten als “adopteer een koe” zonder vooraf 

overleg met en toestemming van de Stichting. 

11. Gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden “ADOPTEER EEN KOE” van 

de Stichting Koevoet d.d. 25 maart 2014. 

12. Volgt de door de Stichting opgestelde procedure, mocht het boerenbedrijf 

besluiten uit het project terug te treden. Indien het boerenbedrijf besluit terug te 

treden uit het project gaat dit in per 1 januari van het eerstvolgende 

kalenderjaar. Minimaal zes maanden voor afloop van het kalenderjaar (dat wil 

zeggen voor 1 juli) neemt het boerenbedrijf contact op met de Stichting en met 

haar adoptievriend(inn)en over de reden van terugtreding. Als dat niet gebeurt, 

is het boerenbedrijf verplicht de in dat jaar al ontvangen adoptiegelden volledig 

terug te betalen aan de Stichting. 

 

 

Ondergetekenden verklaren kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en daarmee, 

voor zover van toepassing, in te stemmen. 

 

Aldus getekend, 

 

Voor de Stichting: Voor het boerenbedrijf: 

 

 

 

 

 

Naam ………………………………………………               Naam ……………………………………….. 

 

Plaats …………………… Datum …….………...                Plaats ……………… Datum ………..…….. 

 

(s.v.p. bedrijfsinformatie bijsluiten) 

 

De volledig ingevulde licentieovereenkomst kan verzonden worden naar het secretariaat van de 

Stichting, p/a Windjammer 32, 2401 MR Alphen aan den Rijn. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de Stichting, secr@adopteereenkoe.nl. 

 

mailto:secr@adopteereenkoe.nl

