BELGISCHE HAFLINGERVERENIGING vzw /
ASSOCIATION BELGE DU CHEVAL HAFLINGER asbl
WAVERSEBAAN 99, 3050 OUD-HEVERLEE
Tel: 016.479.986 - Fax: 016.479.985
Ondernemingsnr. / Numéro d'entreprise: 407.971.508 - bank: KBC 402-1024021-86

Email: HAFLINGERSITE@GMAIL.COM -Web: http://home.scarlet.be/haflingersite

IDENTIFICATIE BHS PAARD – AANVRAAGFORMULIER GEWONE PROCEDURE
Het Belgisch Haflingerstamboek (BHS) doet gratis de volledige administratie voor de centrale databank van de Haflingers. Er is dus
geen apart contact nodig met de Dienst Identificatie Paarden.
LET WEL: de kosten voor de centrale databank blijven te betalen. Geen enkel stamboek kan dit op zich nemen
Gebruik van de gewone procedure: Wanneer uw paard nog niet gechipt is of nog geen paspoort heeft, moet de gewone procedure
gebruikt worden. Dus NIET voor de veulens of de paarden die in aanmerking komen voor de vereenvoudigde procedure.
Juiste eigenaar: de gegevens van de eigenaar op dit aanvraagformulier moeten exact overeenkomen met die in de computer van
BHS. Indien dat niet het geval is, moet een eigenaarwijziging gedaan worden via het stamboekdocument.
Te doen: formulier stap voor stap overlopen, invullen of de nodige aanduidingen doen (IN DRUKLETTERS). Opsturen naar het
SECRETARIAAT VH BELGISCH HAFLINGERSTAMBOEK . De gevraagde handtekeningen plaatsen.

EIGENAAR VAN HET PAARD (moet dezelfde zijn als in de computer van BHS. Anders eigenaarwijziging doen).
De eigenaar is
Een natuurlijk persoon
Een rechtspersoon (firma)
Voornaam (of juridische vorm van de firma): ………………..…….……..………………….……………………………....
Naam (of firmanaam): ……………………………………………………………………………….……………………….…
Straat: …………………………………………………………………… Nummer: …………..……Bus: ……….…………..
Postcode: ……………….………… Plaats: ……..……………………….……………… Land: ….…………….………….
Tel: ............................ Fax: …….…...................... GSM: …….…....................... Email: ……………........................
SANITAIR VERANTWOORDELIJKE (De sanitair verantwoordelijke kan maar één persoon zijn. Natuurlijk persoon en meerderjarig!)
De eigenaar is eveneens de sanitair verantwoordelijke.
De sanitair verantwoordelijke is:
Voornaam: …………….……………..……... Naam: …….…………...….……………….……………………………….…
Straat: ………..……………………..……………………..…………… Nummer: …….…….……Bus: ……..…………….
Postcode: ……………..……………… Plaats: ……………………………………………………………….…………...….
Tel: .............................. GSM: ………....................... Fax: …….................... Email: ……….………….…....................
DIERENARTS VOOR DE IDENTIFICATIE (Moet een erkende dierenarts zijn uit de lijst op www.idpaarden.be).
Voornaam: …………………..…….………. Naam: ……………………...………………Ordenummer: ……….…………….…
Straat: ……………………………………..…………………..…………… Nummer: ………..…..……Bus: ……….…..………..
Postcode: ………………….………… Plaats: ……………….……………….……………………………………….…………….
GEGEVENS VAN HET TE IDENTIFICEREN PAARD – SITUATIE IVM DE IDENTIFICATIE
NAAM VAN HET PAARD: ………………………………………………STAMBOEKNUMMER (VB) :.. ………………..……..…
GESLACHT:

vrouwelijk

hengst

Ruin

CHIPNUMMER INDIEN AANWEZIG
EG CONFORM PASPOORT

Is er (BHS of ander).
Is er, maar de sectie 9 ontbreekt. Stuur mij een medische bijlage op! De sectie 9 (=
Medische behandeling – bestemming van het paard), zit vanaf 2000 in de paspoorten.

Is er niet. Geef het originele groene stamboekdokument aan de dierenarts-identificeerder
wanneer die langs komt voor de signalementopname/controle van het paard.

STATUS

Behouden in de status "toegelaten voor de menselijke consumptie" (Paard kan geslacht worden).
De paardachtige uitsluiten voor menselijke consumptie. (Is definitief. Paard kan nooit worden geslacht)

ADRES WAAR DE PAARDACHTIGE STAAT:…………………………………………………………………..………………….
LEGITIMERING
DE HIERBOVEN VERMELDE EIGENAAR OF ZIJN
DE SANITAIR VERANTWOORDELIJKE INDIEN HIJ
MANDATARIS:
NIET DE EIGENAAR IS.
Datum: …../…../……….
Datum: ……./……./………..
Handtekening :
Handtekening
De gegevens op dit formulier worden in een databank ingebracht die beheerd wordt door de Belgische Confederatie van het Paard vzw. De wet van
08/12/1992 betreffende het respect voor het privé leven is van toepassing. De aanvrager heeft het recht op inzage van zijn eigen gegevens.

