2013

AANVRAAG TOT UITGIFTE VAN DUPLICAAT PVE PASPOORT EN/ OF
REGISTRATIEBEWIJS VOOR PAARDACHTIGEN (PVV) 2018
Transpondernummer:…………………………………………………………………………………………….
Gegevens eigenaar/houder
Naam:…………………………………………………………………………………………………………….
Voorletter(s):……………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en Woonplaats:……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………..
E-mail adres:………….………………………………………………………………………………………….
Gegevens pony
Paardachtige is wel/niet* geregistreerd (* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)
ja, registratienummer:……………………………………………………………………………………………
Soort: O paard O pony O ezel O zebra anders, nl: ……………………………………………………
Naam:…………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………..
Geslacht: O hengst O merrie O ruin
Zijn kleur en signalement in overeenstemming met het registratiebewijs/paspoort?
ja
nee, dan volledig nieuw signalement opnemen.
Signalement:
Kleur:
Hoofd:
RV:
LV:
LA:
RA:
Overig:

Eenmalige machtiging
€ 92,- Kosten voor duplicaat paspoort. (Leden)
€112,- Kosten voor duplicaat paspoort. (Niet-Leden)
€ 29,- Kosten voor duplicaat papier. (Leden)
€49,- Kosten voor duplicaat papier. (Niet-Leden)
Indien bovengenoemde persoon lid wil worden van het NWPCS, zal tevens een eenmalige machtiging
Van € 87,- worden geïnd, dit betreft de contributie van het NWPCS.
Handtekening eigenaar voor akkoord voorwaarden en eenmalige machtiging.
IBANNr..: ____________________________

Handtekening: ___________________________________

Indien de machtiging oninbaar blijkt, wordt er € 15,- administratiekosten extra in rekening gebracht.
*Prijswijzigingen voorbehouden.
Naam dierenarts: .....................................................

Datum: ......................................

Handtekening/ stempel: ..........................................

Dit formulier binnen 7 dagen na invullen opsturen
naar: NWPCS, Postbus 143, 8430 AC Oosterwolde

Vragenlijst

1.

Bent u de eigenaar van de pony:
Zo ja, gaarne kopieën overleggen van stukken waaruit dit blijkt en indien deze niet beschikbaar zijn,
gaarne een door u ondertekende verklaring dat u de geregistreerde bent en sinds wanneer?
Zo nee, bent u houder van de pony:
O Zo ja, gaarne een verklaring van de eigenaar overleggen waarin deze verklaart ermee in
te stemmen dat u een duplicaat/vervangend document voor de betreffende pony aanvraagt
O Nee

2.

Wordt door iemand (bijvoorbeeld de vorige eigenaar) bestreden dat u eigenaar of houder bent:
Zo ja, door wie ………………………………….
Nee

3.

Indien u de pony heeft gekocht: was er op de datum van verkoop een paspoort
en/of registratiebewijs aanwezig:
Ja, gaarne verklaring van de vorige eigenaar overleggen waaruit blijkt dat bij de overdracht de
documenten aan u zijn overhandigd
Naam en adres verkoper:
………………………………………………………………………………………………………
Nee

4.

Sinds welke datum bent u het paspoort/ registratiebewijs kwijt:

5.

Hoe is het paspoort en/of registratiebewijs kwijtgeraakt (zo mogelijk, onderbouwen met stukken):
Diefstal
Brand
Anders, namelijk:…………………………………………………………………………..

6.

Heeft u aangifte gedaan van het kwijtraken van het paspoort en/of registratiebewijs:
Zo ja, gaarne kopie overleggen van het proces verbaal van aangifte
Nee

7.

Weet u of vermoedt u waar het originele paspoort en/of registratiebewijs is:
Zo ja, waar: ………………………………………………………………………………..
Nee

8.

Wat heeft u ondernomen om het originele paspoort en/of registratiebewijs in uw bezit te krijgen (zo
mogelijk, onderbouwen met stukken):

Meegeleverd
de koop ?
Paardenpaspoort
Ja / nee*
Registratiebewijs
Ja / nee*
*Doorhalen wat niet van toepassing is

bij Later zoekgeraakt ?
Ja / nee *
Ja / nee *

N.B. Indien een van de originele
documenten nog wel in uw bezit is,
dient u deze mee te zenden !!

Naam aanvrager:
Handtekening aanvrager:
Datum:
Dit formulier binnen 7 dagen na invullen opsturen naar: :
NWPCS, Postbus 143, 8430 AC Oosterwolde

