
Adoptieformulier  Lammetje van De WolleSik 

Gegevens Adoptant 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adopteert een lammetje van een: GEIT / SCHAAP (maak je keuze) 

Naam van het geadopteerde dier: 

Oornummer (in te vullen door De WolleSik):  

    

Het adoptiebedrag van €50 dient te worden overgemaakt op rekeningnummer:  

NL50 KNAB 0257 4452 50 tnv. De WolleSik ovv  ‘adoptie (naam lammetje)’. 

De hierboven genoemde adoptant verkaart hierbij een dier van De WolleSik te adopteren voor € 50 en is op de 

hoogte van de voorwaarden.  

Datum: 

Handtekening De WolleSik                                         Handtekening Adoptant 

 

 

Voorwaarden voor het adopteren van een lammetje of volwassen schaap of geit 

Als je een lam adopteert, ondersteun je met je bijdrage het leven van het dier. Dit maakt het voor De WolleSik 

mogelijk om op een extensieve en diervriendelijke manier de dieren te houden, met extra aandacht voor het 

individuele dier. 

Het dier blijft van De WolleSik. Dat wil zeggen dat De WolleSik de bevoegdheid houdt beslissingen te nemen over het 

dier en te handelen in geval van ziekte. 

De adoptiekosten bedragen  50 euro. 

De looptijd van een adoptie duurt  12 maanden en kan steeds worden verlengd. Rammen en bokken worden met 

een leeftijd van 9 tot 12 maanden geslacht. Realiseer je dat goed en leg het uit aan kinderen om teleurstellingen te 

voorkomen.  

Het kan voorkomen dat een dier voortijdig van het bedrijf gaat, bijvoorbeeld door ziekte,  dood of door de verkoop 

van overtallige dieren. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht en je krijgt een vervangend dier naar keuze 

voor de resterende adoptietermijn.  Let op, dit geldt dus niet voor de rammen en bokken die naar de slacht gaan.  

Als adoptant van een lam heb je twee keer recht op 15% korting op het vlees of de kaas gedurende de 

adoptietermijn. Laat als bewijs je adoptieformulier zien. 

Ook kun je gratis een schapenvacht krijgen bij het jaarlijkse schaapscheren.  



Wil je meerdere lammetjes, geiten of schapen adopteren, vul dan voor ieder 

lam een apart formulier in.  

Het is ook mogelijk om symbolisch een dier te adopteren. Je bind je dan niet 

aan één specifiek dier, maar ontvangt wel korting en een schapenvacht. 

Als adoptant ontvang je automatisch de nieuwsbrief. Je kunt je uitschrijven 

als je de nieuwsbrief liever niet wilt ontvagen. 

Als adoptant ben je altijd welkom om met het lammetje, geit of schaap te knuffelen, op de foto te gaan, te helpen 

voeren etc. En je mag van alles weten over het houden en verzorgen van de geiten en schapen en hun lammetjes. 

Pricay statement: De WolleSik legt gegevens vast (zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-

mailadres) ter verwerking van de adoptiegift. Ook worden deze gegevens gebruikt om je te informeren over 

activiteiten en producten. Als je op deze informatie geen prijs stelt, kan je dit schriftelijk melden aan De WolleSik. 

Je kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die De WolleSik over je verzamelt of deze laten corrigeren of 

verwijderen. Je verzoek kan je indienen per mail, brief of telefoon. 

Je mag er vanuit gaan dat De WolleSik voorzichtig omgaat met de verzamelde gegevens en geen persoonsgegevens 

doorgeeft aan derden zonder toestemming van jou zelf. 

 

Voor vragen of opmerkingen neem contact op met Annemein de Graaf – 0613527408 – info@dewollesik.nl  

 

mailto:info@dewollesik.nl

