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Prijzen adoptie*-dier per jaar: 
 
 

 

 
0 Ik doe / wij doen mee aan het financieel adopteren* van een dier: 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………..…………. OF 
 
Naam bedrijf: ………………………………………………………………….. Contactpersoon: ……………………………………………..….. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode / woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
Voorkeur dier(en): ……………………………………………………………………………. Ik wil een adoptiecertificaat  ja/nee 
 
Ingangsdatum: ……………………………………………………….………………………… Totaalbedrag:  € ………………………..... 
 

Bijenkast: € 10,-- 
Muis: € 10,-- 
Wandelende takken: € 10,-- 
Cavia: € 10,-- 
Hamster € 10,-- 
Gerbil (woestijnratje): € 10,-- 
Duif: € 10,-- 
Eend: € 10,-- 
Rat: € 10,-- 
Degoe € 10,-- 
Schildpad: € 10,-- 
Kip: € 15,-- 
Parelhoen: € 15,-- 
Gans: € 20,-- 
Konijn klein: € 20,-- 
Konijn groot: € 25,-- 
Onderhoud volière: € 25,-- 
Onderhoud aquarium: € 25,-- 
Baardagame € 25,-- 
Kalkoen: € 40,-- 
Pauw: € 50,-- 
Geit: € 75,-- 
Koe (lease): € 100,-- 
Schaap: € 200,-- 
Varken: € 250,-- 
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De kinderboerderij SKIK heeft van de belastingdienst de ANBI status ontvangen. ANBI staat voor 
Algemeen Nut Beogende Instelling. 

 
Voor ANBI instellingen gelden speciale belastingregels die bij het adopteren, doneren, 
schenken, erven en het geven van een gift voor u voordelig kunnen zijn. 

 
Het adopteren van een dier, het doen van een donatie, gift of schenking aan SKIK mag u 
geheel of gedeeltelijk, als die aan bepaalde voorwaarden voldoen, in mindering brengen 
in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting als het een periodieke 
schenking betreft. 

 

Meer informatie bij de voorzitter: 
Karin Braakman 
0228 – 564 051 
info@kinderboerderijskik.nl 

 
 
 
 

Vul uw gegevens in en deponeer het ingevulde formulier in de brievenbus bij SKIK. 
 

Wij nemen dan contact met u op over de betaling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Deze vorm van adoptie betreft slechts een financiële adoptie. 
De naam van de persoon die het adoptiedier op zijn/haar naam heeft komt op het adoptiebord in SKIK 
onder het dier van zijn/haar keuze. 
De zeggenschap over het geadopteerde dier ligt te allen tijde bij het bestuur van de Stichting Educatieve 
Kinderboerderij SKIK Hoogkarspel. 

http://www.kinderboerderijskik.nl/
mailto:info@kinderboerderijskik.nl

