
Voorwaarden en wensen voor adoptie paarden van Vires Animaliae 

Paarden moeten de beschikking hebben over een Natuurlijke leefomgeving, en op voeten zonder 

ijzers blijven: Informatie kan je altijd opvragen bij Arno Gouw of Renske Bos, die weten alles betreft 

natuurlijk omgaan, natuurlijk bekappen en natuurlijke leefomgeving paarden. 

Natuurlijke training: Liefst geen gebruik van bit, gebruik van dwangmiddelen, zoals zwepen en 

dergelijken. Je kan altijd Monique Ros voor advies vragen hoe natuurlijk mogelijk een training te 

doen met het paard. 

Paarden het liefst met minimaal 1 ander paarden op de weide - in land staan. 

De paarden die geadopteerd worden van Vires Animaliae mogen niet doorverkocht worden zonder 

overleg met de stichting. U tekent hiervoor een overeenkomst, welke u ontvangt voor adoptie paard 

van Vires Animaliae. 

Medewerker van Virea Animaliae zou graag 1 keer per jaar toestemming van u hebben om naar de 

adoptie paarden te komen kijken, hoe het met het paard gaat. 

Transport gebeurd met Bevetra Horstransport Worldwide van Piet en Alina Beerda, kosten voor 

transport zijn voor adoptant paard. Reken op €1000,- ex BTW als er transport nodig is naar 

Nederland.  

Kosten voor adoptie paarden gaat in overleg: Een aanbetaling van € 350,-  bij adoptie paard, en .. jaar 

een maandelijkse donatie op rekening van Vires Animaliae €…… te bepalen bedrag per maand, met 

een automatische machtiging die u tekent. 

De paspoorten worden pas aangevraagd als adoptie rond is, en kan ongeveer 10 weken in beslag 

nemen, kosten zijn voor adoptant, ongeveer 60,- inclusief bezoek dierenarts controle paard. 

De paarden kunnen alleen maar weg op transport tussen maart en augustus, omdat ze tijd nodig 

hebben om aan het klimaat te wennen in een kouder land dan Portugal 

We hebben deze regels opgesteld om de veiligheid van de dieren te waarborgen, en wensen ze heel 

graag een liefdevol thuis voor de rest van hun leven. 

Als u serieus tot adoptie overgaat van een van de paarden, sturen wij u een contract op, waar verder 

alles duidelijk in staat omschreven. 

Alleen serieuze aanvragen worden behandeld. 

Voor meer informatie, stuur ons gerust een mail 

info@vires-animaliae.com 

Warme groet van de opvangdieren en Team Vires Animaliae 
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