
 

 

 

Regels Egel adoptie 

Het betreft een financiële adoptie. Er kunnen geen rechten op de egel geclaimd worden. Het gaat om 

een wild dier dat geen eigendom van iemand is of wordt. Inschrijven gaat via 

www.debontepiet.com/egel-adoptie 

Er zijn 2 variaties:  

 1. Egel adoptie zonder uitzetten – 17,50 euro 

 2. Egel adoptie met uitzetten – 27,50 

1. Egeladoptie zonder uitzetten 

• Adoptant mag de egel een naam geven 

• Adoptant krijgt een e-mail met daarin een foto van de egel, informatie over de egel 

(vindplaats, wat mankeert de egel, gezondheid, gewicht) en de regels van adoptie. 

• Via Facebook verschijnen regelmatig updates over de egel (foto’s en/of tekst). 

• Adoptant is van harte uitgenodigd om langs te komen om de geadopteerde egel te bezoeken.  

• De egels die bij De Bonte Piet komen mankeren iets. Het kan dus zo zijn dat een 

geadopteerde egel overlijdt. Als dit binnen 2 weken na het verzenden van de adoptiemail 

gebeurt, dan wordt er een andere egel toegewezen. Adoptant ontvangt hiervan bericht.           

Overlijdt de egel na die 2 weken dan wordt de adoptant geïnformeerd over het overlijden. 

• Adoptant krijgt via Facebook, soms achteraf, bericht als de egel is uitgezet d.m.v. een foto. Er 

wordt dus niet standaard vooraf een bericht gestuurd dat de egel uitgezet gaat worden. Dit is 

nou eenmaal logistiek niet altijd mogelijk. 

2. Egeladoptie met uitzetten 

• Adoptant mag de egel een naam geven 

• Adoptant krijgt een e-mail met daarin een foto van de egel, informatie over de egel 

(vindplaats, wat mankeert de egel, gezondheid, gewicht) en de regels van adoptie. 

• Via Facebook verschijnen regelmatig (streven is minimaal 1 x per 2 weken) updates over de 

egel (foto’s en/of tekst). 

• Adoptant is van harte uitgenodigd om langs te komen om de geadopteerde egel te bezoeken.  

• Bij overlijden van de egel wordt er altijd een andere egel toegewezen. Adoptant wordt 

hierover geïnformeerd. 

• Adoptant krijgt bericht als de egel uitgezet kan worden. Hij/zij probeert dan de egel z.s.m. op 

te halen en zet deze uit op een geschikte plek (in overleg met De Bonte Piet). 

In alle gevallen geldt dat het belang van het dier voorop staat, dit ter bepaling door De Bonte Piet. 

Mocht dit ten nadele van de adoptant zijn dan wordt er naar een alternatief gezocht. 

 

Voor vragen kunt u een mail sturen naar egeladoptie@debontepiet.com 


