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AANVULFORMULIER GEBOORTE  
 
OPGELET: Dit formulier enkel gebruiken voor veulens waarvan op de dekkaart volgende zaken NIET vermeld staan: de 
houder, de status, keuze en opgave van de formule inzake identificatie. 
TE DOEN: formulier stap voor stap overlopen / invullen of de nodige aanduidingen doen (IN DRUKLETTERS) / samen 
met de dekkaart/geboortebericht opsturen naar het SECRETARIAAT / de gevraagde handtekeningen plaatsen. 
 

EIGENAAR VAN HET VEULEN 

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: …………………...................... 

 

HOUDER (De houder 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: ……….………….….................... 

 

GEGEVENS VAN HET VEULEN 

NAAM: …………………………………………..……………………………………  GEBOORTEDATUM: …………..…………. 
 

GESLACHT:  vrouwelijk  hengst  Ruin 
 

EMBRYOTRANSPLANTATIE:  Ja  Neen   Het ‘registratiedocument embryotransplantatie’ meesturen aub. 
 

STATUS  Behouden in de status "toegelaten voor de menselijke consumptie" (Kan geslacht worden). 
 

 De paardachtige uitsluiten voor menselijke consumptie. (Is definitief. Kan nooit worden geslacht) 
 
 

 

DIERENARTS VOOR DE SIGNALEMENTOPNAME/IDENTIFICATIE 
 

De opname van het signalement en het plaatsen van een chip dient te gebeuren door een erkende dierenarts-
identificeerder. 

 

Gegevens van de gewenste erkende dierenarts-identificeerder invullen: 

Voornaam: …………………….………. Naam: ………………………..…….………………Ordenummer: ..……….…….. 

Straat: …………..………….…………………………..……….…………… Nummer: ………....……Bus: .……………….. 

Postcode: ………………… Plaats: ………………………….….………….…………………………………….……………. 

 

 

 
 

LEGITIMERING: handtekenen aub. 

DE HIERBOVEN VERMELDE EIGENAAR OF ZIJN 
MANDATARIS: 

Datum: …../…../………. 

Handtekening : 

 

DE HOUDER INDIEN HIJ NIET DE EIGENAAR IS. 

 

Datum: ……./……./……….. 

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. 
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