
Indien de merrie niet op uw naam staat, s.v.p. het originele papier met deze 
aangifte meezenden. Uw veulen wordt gechipt door de paspoortconsulent.  
Indien u dit niet wenst kunt u dit hiernaast aangeven. 

 Geboortebericht 

      European Hackney Society 
      Laagdalemseweg 14a 
      4213 KA Dalem 
      Nederland 
 
 

Gehele geboortebericht binnen 10 werkdagen na de geboorte van het veulen ingevuld en ondertekend inzenden. Wij 
adviseren u dit AANGETEKEND te verzenden. Ook inzenden indien de merrie gust is gebleven, heeft verworpen etc.  
 
 
Merrie 
Naam …………………………………………….......   Geb.datum ……………………………. 
 
Stamboeknummer ……………………………….   Kleur ………………..…………………..  
 
 
 
Hengst 
Naam …………………………………………….......   Geb.datum ……………………………. 
 
Stamboeknummer ……………………………….   Kleur ………………..………………….. 
 
Natuurlijke dekking  datum …………………… datum …………………… 
 
Kunstmatige inseminatie datum …………………… datum …………………… 
 
Alleen de eerste en laatste dekdatum vermelden 
 
Geboortebericht      S.V.P. Aankruisen indien van toepassing 

Geboren op ……………… □ Hengst □ Merrie  □ Merrie gestorven (origineel papier & 
          dierenartsverklaring meezenden) 

Kleur …………………… Naam ………………….  □ Gust gebleven 

         □ Verworpen d.d. ……………………… 

         □ Enkele uren na de geboorte gestorven 

         □ Mismaakt geboren 

         □ Wenst chippen door een dierenarts 
Aftekening hoofd ……………………………………………… 
 
Benen  LV:………………………………………….. RV:……………………………………………….. 
   

LA:………………………………………….. RA:……………………………………………….. 
 
Eigena(a)r(en) merrie en veulen    Staladres van merrie en veulen 
 
Naam ………………………………..………   Adres ……………………………………………. 
 
Adres ……………………………………….   Post./wpl ………………………………..….. 
 
Post./wpl………………………………..………….. Merriehouder gaat akkoord met de inhoud van de 

tekst en de voorwaarden vermeld op de bladzijde 2. 
Telefoonnummer …………………………..  Handtekening merriehouder 
 
 



 
BIJLAGE DEKBEWIJS 
Om verzekerd te zijn van een voorspoedige verwerking van de gegevens is het belangrijk om met de 
volgende feiten rekening te houden: 
 
- In artikel 9 van de Verordening identificatie en registratie 
paardachtigen (PW) 2004 is voor de eigenaar van paardachtige de verplichting opgenomen om de 
paardachtige binnen 7 maanden na geboorte te voorzien van een transponder. In de verordening is 
tevens bepaald dat het paspoort slechts wordt uitgegeven indien de paardachtige is voorzien 
van een transponder. Het inbrengen van transponders en alle handelingen welke door de 
gecertificeerde paspoortconsulent noodzakelijk geacht worden, geschieden geheel voor risico van 
diegene door, of namens wie, een paard ter behandeling wordt aangeboden. De aansprakelijkheid 
van de leden van de werkgroep Identificatie en Registratie voor schaden, ontstaan door of 
tengevolge van de handelingen, zijn niet verhaalbaar. 
 
- De geboorte van het veulen wordt door het stamboekbureau gemeld aan de 
veulencontroleur/paspoortconsulent, die het veulen bij u komt schetsen en chippen. De 
veulencontroleur /paspoortconsulent neemt telefonisch contact met u op voor het maken van een 
afspraak. 
Indien het veulen een stal adres in het buitenland heeft dient u een schets op te laten stellen door uw 
dierenarts, deze schets dient u samen met duidelijke kleurenfoto's van merrie en veulen toe te 
zenden aan het EHS. Tevens dienen voor DNA -onderzoek haarmonsters (plukjes manen met 
haarwortels, getrokken door uw dierenarts) van merrie en veulen meegezonden te worden. 
 
- Speen in geen geval het veulen van de merrie voordat het veulen is geschetst & gechipt door uw 
veulencontroleur/paspoortconsulent. Van gespeende veulens moet de identiteit worden vastgesteld 
via DNA onderzoek. Deze kosten komen voor rekening van de fokker. 
 
- Na verwerking van de schets en chip en eventueel de uitvoering van het DNA onderzoek zal het 
registratiebewijs en het paardenpaspoort aan u worden toegezonden. 
 


