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Stichting Pre Stamboek Nederland. 
Aanvraag van service/dienstenformulier   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

   

 

Plaats hieronder uw handtekening 

  

 

                                                                                                          

 

 

     Invullen door stamboek 

E.F.-code  

Fac.-code  

Datum aanvraag  

Naam  

Straatnaam  

Postcode en plaats  

Tel nummer  

Email adres   

Eigenaars/ fokkersnr.  

 Stuur altijd een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs mee. 

Aantal Code Omschrijving Prijs Totaal 

  Voor PRE (Pura raza española)   

 103 Veulenregistratie 145.--  

 103L Veulenregistratie als u lid van ANCCE bent 125.--  

 127 Veulenregistratie te laat 400.--  

   115 Duplicaat paspoort ANCCE 140.--  

 231 Duplicaat  Carta- de titularidad / propiedad 85.--  

 413 Carta de titularidad 70.--  

 619 Overschrijving PRE  65.--  

 619 Overschrijving PRE incompleet*   75.--  

 802 Eigenaarsnummer 95.--  

 700 Fokkersnummer 215.--  

 206 Apto keuring 150.--  

 206 Apto keuring als u lid van ANCCE bent 140--  

 243 Genetisch kleurenonderzoek 85.--  

 516 Identiteitsanalyse 90.--  

 621 Dekformulier 10.--  

 000 
Verzendkosten Nederland & Spanje (zie tarief op  

site) 
Tarief    

  Hieronder voor Andalusiers & andere paarden   

 1000 Paspoort NL. 45.--  

 1001 Certificaat met 1 DNA test voor 1 ouder 99.95  

 1002 Certificaat met 2 DNA testen voor 2 ouders 149.80  

 1003 Registratie paard RVO 23.--  

 1006 Duplicaat/vervangend paspoort  85.--  

                                                                    Totaal   

Paspoorten en Cartas worden 

door ons  met track & trace code 

verzonden. 

 U kunt dit formulier op uw 

computer invullen en opslaan. 

Als u dat gedaan heeft kunt u het 

printen en ondertekenen. Daarna 

samen met de aanvragen 

opsturen naar het stamboek. 

 

 

Sturen naar; 

Stichting PRE-stamboek Nl. 

Scheurbroeksesteeg 31 

5076 SM Haaren 

* Met incompleet wordt bedoeld 

Zonder Carta de Titularidad, 

handtekening van verkoper en of 

eigenaar etc. 

Let op!       Nieuwe werkwijze voor betaling. Incasso opdracht is niet meer mogelijk.  
1. Stuur uw aanvraag(en) in. 
2. U krijgt dan per Email een factuur toegestuurd. 
3. Betaal deze binnen 7 dagen aan onderstaand banknummer. 
4. Vergeet niet het factuurnummer te vermelden bij uw betaling. 

           5.      Als het totaalbedrag door ons ontvangen is, wordt  uw aanvraag in behandeling genomen. 

  

Lisa
Getypte tekst
Plaats hieronder uw handtekening !



 
 

 
 

PRE Stamboek Nederland 
 
 
 
 

 

Aanvraag Dek - formulieren 
 
 
 

Voor de aanvraag van dekformulieren voor uw hengst dient u er rekening mee te houden dat:: 
Dna profiel bekend moet zijn van de hengst 
De hengst Apto Gekeurd moet zijn 
De papieren volledig zijn van de hengst 
De eigenaar in het bezit is van een fokkersnummer 

 
 
 
 
 

Vult u alle kolommen volledig in anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen 
 

 

Datum aanvraag 
 

 

Naam eigenaar  

Fokkersnummer  

Adres eigenaar  

Naam Hengst  

Levensnummer (codigo)  

 

Geboorte datum hengst  

 

Aantal dekformulieren 
 

Dekkingsjaar  

 
 
 

 
Na de dekking dient u het ingevulde formulier (blauwe gedeelte) voor 1 december van het 

betreffende jaar aan ons toe te sturen. 
Indien de merrie gust gebleven is of verworpen heeft dit graag op het dek certificaat vermelden 

 

 
 

Handtekening voor de aanvraag. 
 

 
 

Dit formulier samen met het aanvraag 
Diensten formulier versturen. 

Liselot Maas
Getypte tekst
  Jaar waarin de dekking plaatsvond 
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