Aanmelding nagekomen registratie
Vader. _______________________________

Reg. Nr.:___________________________

Moeder:______________________________

Reg. Nr.:___________________________

Geboorte datum: _______________________

Naam: ____________________________

Kleur: _______________________________

Geslacht: __________________________

Aanvrager: _______________________________

Staladres:

_________________________
_________________________

Adres: __________________________________

Postcode/woonplaats: ______________________

Tel. Nr.:

_________________________

Veulens dienen in het jaar van geboorte te worden aangemeld. Indien een pony op latere leeftijd ter
registratie wordt aangeboden betreft het een nagekomen registratie waaraan extra kosten verbonden
zijn. Deze kosten bedragen naast de normale registratiekosten € 102,50 incl. BTW te late aanmelding.
Tevens is een DNA onderzoek verplicht ter verificatie van de afstamming, de kosten hiervan zijn
€ 63,50 incl. BTW per pony. Voor de uitvoering van het DNA onderzoek dient van beide ouders het
DNA- patroon c.q. een haarmonster beschikbaar te zijn. De aanvrager dient lid te zijn of te worden van
het NWPCS.
Graag vernemen wij van u of u bovengenoemd pony wilt laten registreren, u kunt hiertoe deze brief,
voorzien van uw handtekening, aan ons retourneren. Wij willen u er op attenderen dat wij geen
paspoorten mogen uitgeven zonder transponder nummer. Wanneer wij deze procedure starten wordt er
door onze paspoortconsulent contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor het schetsen,
haar trekken en eventueel chippen van uw nog te registreren pony.
Wanneer de dekking van de merrie niet bekend is bij het NWPCS dient u bijgesloten dekbewijs door
de hengstenhouder c.q. dierenarts laten invullen met de dekgegevens.
Met de ondertekening van deze aanmelding tot registratie, verbindt de aanvrager zich ertoe
bovenvermeld paard uitsluitend in te schrijven bij het NWPCS.
Met vriendelijke groet,
Afdeling stamboek

Voor akkoord,

____________________ (handtekening)
______________________(naam)

DEK-/INSEMINATIE OVEREENKOMST

Dek-/inseminatiesation …………………………………………………………………………………………...
Hengst ……………………………………………………………………………………………………………...

Stb.nr. merrie ………………………………………………………………………………N.W.P.C.S. ja / nee
Naam merrie ……………………………………………………………………………………………………….
Geboren ………………………………………………..

Kleur ……………………………………………...

Geregistreerde …………………………………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………………………………….
Postcode ……………………………………………….

Woonplaats ………………………………………

Alle dekdata …………………………………………………………………………

19………… / 20……….

Merriehouder

Hengstenhouder

Inseminator

……………………………...

……………………………….......

..……………………................

(handtekening)

(handtekening)

(handtekening)

