
 

 Nieuw Laar 5 – 5258TL Berlicum K.V.K 14111081 Incasso ID NL19ZZZ141110810000  

E-Mail: lc.maas@home.nl - Tel: 06-28 554 884 Rabobank Berlicum IBAN NL60 RABO 0123142512 -   

Pre Stamboek Nederland. 
Aanvraag dienst formulier en eenmalige machtiging voor incasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

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    

  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   

Datum aanvraag  

Naam  

Adres  

Postcode en plaats  

Tel nummer  

Email.  

Eigenaar of fokkersnr.  

 Stuur altijd een kopie van uw identiteit bewijs mee. 

Invullen Stamboek 

E/F.code  

Fak.code  

Paspoorten en Cartas worden 

door ons  met track & trace code 

verzonden. 

Eenmalige machtiging voor incasso ID NL19ZZZ141110810000 

 

Naam rekeninghouder__________________________________________ 

IBAN (verplicht)   

Indien blijkt dat het bedrag van de machtiging niet inbaar is, wordt er € 8.50* administratie kosten extra in rekening gebracht 

Met het plaatsen van mijn handtekening verklaar ik akkoord te gaan met bovenstaande aanvraag inclusief de algemene voorwaarden 

zoals kenbaar op de website van Stichting Pre Stamboek. Verder geef ik het Pre stamboek toestemming mijn persoonsgegevens te 

gebruiken voor het verwerken van de registratie van mijn paard en door mij gedane aanvragen. 

 

Plaats hier handtekening 

 

   

   

SEPA 

 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. 

 

 

* Met incompleet wordt bedoeld 

Zonder Carta de Titularidad, 

handtekening van verkoper en of 

eigenaar etc. 

Scheurbroeksesteeg 31

 Sturen naar. 

Stichting PRE-stamboek Nl. 

 

5076 SM Haaren
 



Fecha 
Date (dd/mm/yy)   /   /   

 

 
 

 
 

Impreso actualizado en Junio 2019 / Form updated in June 2019 

SOLICITUD DE SERVICIO INTERNACIONAL / INTERNATIONAL APPLICATION FOR SERVICE 
PARA ENTREGAR A LA ENTIDAD COLABORADORA DEL LIBRO GENEALÓGICO PRE -FOR THE PRE STUD BOOK AUTHORIZED ORGANIZATION 

 
CONSULTE LAS PROMOCIONES VIGENTES EN WWW.LGANCCE.COM / CONSULT CURRENT OFFERS  WWW.LGANCCE.COM 

D./Dña. 
Mr./Ms.  CÓDIGO GANADERÍA (10 caracteres) 

BREEDER CODE (10 characters)           

PAÍS 
COUNTRY 

 NOMBRE GANADERÍA 
STUD FARM NAME 

 

Nº EJEMPLARES  - Nº HORSES    DIRECCIÓN DE GANADERÍA 
STUD FARM ADDRESS 

 

CÓDIGO DE SERVICIO - SERVICE CODE (¡)    IMPORTE / FEE _________,00 € 
 

 

PARA LA ENTIDAD COLABORADORA / FOR THE AUTHORIZED ORGANIZATION: 
103 -  IDENTIFICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN /  IDENTIFICATION FOR INSCRIPTION (1)  
115 -  RENOVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN /  DOCUMENT RENEW AL  
127 – INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO /  POST-DEADLINE INSCRIPTION (1)  
206 -  APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN /  BASIC EVALUATION (REVISION) 
504 – RESOLUCIÓN DE INCOMPATIBIL IDAD /  INCOMPATIBLE PARENTAGE TEST (2) 
516 – CONTROL DE IDENTIDAD /  VERIFICATION OF IDENTITY 
619 – CAMBIO DE T ITULARIDAD /  CHANGE OF OW NERSHIP (Ownership Transfer )  
413 – ESTABLECIMIENTO DE CARTA TITULARIDAD /  OW NERSHIP CARD  
231 – DUPLICADO DE CARTA TITULARIDAD /  DUPLICATE OWNERSHIP CARD (3)  
401 – DUPLICADO DIE /  PASAPORTE /  DUPLICATE PASSPORT 
700  – SOLICITUD CÓDIGO GANADERO CRIADOR /  APPLICATION FOR BREEDER CODE (4)  
802  – SOLICITUD CÓDIGO SÓLO GANADERO /  APPLICATION FOR OW NER CODE (4)  
243 – GENÉTICA DE CAPAS /  GENETIC COAT COLOR ANALYSIS (5)  
607 – CAMBIO DE NOMBRE DE EJEMPLARES /  HORSE NAME CHANGE (6) 
309 – CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN /  EXPORT CERTIFICATE (7) 
310 – OTROS CERTIFICADOS/ INFORMES /  OTHER CERTIFICATES/REPORTS………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
322 – CERTIFICADO DE ADN /  DNA’s CERTIFICATE  
346 – NOTA INFORMATIVA DE REGISTRO /  PRE ENCUMBRANCE CERTIFICATE 
218 – OTROS /  OTHERS. …………………………………………………………………………..  

(¡)  COPIAR LOS TRES DÍGITOS DEL SERVICIO - USE THE THREE DIGITS SERVICE CODE NUMBER 
 
 

 

EJEMPLARES PARA LOS QUE SOLICITA ACTUACIÓN    -     HORSES YOU ARE REQUESTING SERVICE FOR 
Código UELN o Nº certificado cubrición 
Code or Breeding Certificate Number Nombre / Name Código UELN o Nº certificado cubrición 

Code or Breeding Certificate Number Nombre / Name 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   
 

 
 
 
 
Firmado / Signature:____________________________________________ 
(EL TITULAR O REPRESENTANTE / OWNER OR REPRESENTATIVE)  

 DIRECCIÓN DE LA ACTUACIÓN (Indicar solo si es diferente a la de la ganadería) 
ADDRESS WHERE THE SERVICES ARE BE PROVIDED (Only if different from the farm address) 
 
 
 

TELÉFONO / TELEPHONE: 
 

1) Adjuntar fotocopia del certificado de cubrición y nacimiento / Photocopy of breeding & birth certificates 
2) Adjuntar fotocopia del certificado de cubrición y nacimiento, y solicitud de resolución de incompatibilidad / Photocopy of breeding & birth certificates and incompatible parentage test 
3) Debe solicitarlo el titular del ejemplar que conste como tal en el LG PRE. En la nueva carta figurará la palabra “duplicado”. Dicho duplicado pierde su validez si una vez emitido éste, aparece la carta de titularidad original 

debidamente cumplimentada por comprador y titular o representante, dándose prioridad al documento original / You, as the owner of the horse and whose name is on file with the PRE Stud Book office, must make the 
request.  The words “duplicado,” meaning duplicate, will appear on the new ownership care. Remember that this duplicate copy—once issued—is no longer valid if and when the original ownership card—duly filled out by 
the buyer and the owner or his/her representative—appears; in such cases, the original document is given priority. 

4) No deben figurar ejemplares en esta solicitud de servicio / Do not include horse names in this application for service when applying for a breeder 
5) Al solicitar el servicio, el ganadero acepta y consiente que los resultados de la analítica se publiquen en el DIE/PASAPORTE del ejemplar y en la web del LG PRE / When the request for service is presented, the 

breeder/owner accepts and is aware that the results of the analysis are published in the horse’s ID/PASSPORT and on the PRE Studbook website. 
6) Adjuntar solicitud de cambio de nombre, DIE/PASAPORTE original, y carta de titularidad del ejemplar. Cuando el solicitante sea el propio ganadero criador del ejemplar, la tarifa a aplicar será de 88 €/ejemplar / Horse 

name change application form. When the actual breeder of a given horse requests a change of name, the appicable fee is €88 per horse. 
7) Adjuntar solicitud de certificado de exportación / Export certificate application form 

 
MUESTRAS BIOLÓGICAS: El ganadero autoriza que las muestras biológicas de sus ejemplares entren a formar parte del banco de muestras de ANCCE y que puedan ser utilizadas para estudios genéticos encaminados a 
la Mejora de la Raza, con garantía total de confidencialidad en el tratamiento de las mismas. En caso contrario debe comunicarlo por escrito a ANCCE. 
BIOLOGICAL SAMPLES: The breeder/owner listed above authorizes biological samples from his/her horses to become part of the ANCCE samples bank. Said biological samples may be used in genetic studies seeking to 
improve the breed. These samples have full guarantee of confidentiality. Should you not be interested in providing biological samples, you must inform the ANCCE offices in writing. 
FUERO: Para cuantas incidencias se deriven, las Partes, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sevilla, siendo la legislación aplicable la española. 
JURISDICTION: For any incidents that may derive from this text, the parties renounce their own jurisdictions and submit to the Courts and Tribunals of the city of Sevilla (Spain), with the corresponding application of Spain’s 
legislation. 

 
Información Básica sobre Protección de Datos / Basic Data Protection Information: 
• Responsable del tratamiento / Responsible for data processing: Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española / National Purebred Spanish Horse Breeders’ Association. 
• Finalidad del tratamiento / Objective of this data processing: Gestionar los servicios de la asociación y realizar la gestión administrativa, fiscal y contable de sus asociados y ganaderos e información sobre eventos, 

actividades y servicios de ANCCE por cualquier medio, incluyendo medios electrónicos. Se publicará el nombre de ganadería, código de ganadero y el hierro en las distintas páginas web de ANCCE para consultas relativa a 
su condición de ganadero / Manage Association services and handle administration, fiscal and accounting processes of its members and breeders while providing timely information about ANCCE events, activities and 
services using a range of methods, including electronic means. The name of your stud farm, breeder code and brand will be published on the various ANCCE web sites for consultation relative to your condition as a breeder. 

• Legitimación del tratamiento / Legitimation of this data processing: Interés legítimo / Legitimate interest. 
• Destinatarios / Beneficiary: Se cederán sus datos al Ministerio de Agricultura, Agencia Tributaria y a todas aquellas Administraciones que lo requieran en virtud de disposición legal. Se  podrá publicar alguno de sus datos 

relativos a su condición de ganadero en las páginas web de ANCCE. Trabajamos con proveedores de email y mensajería postal externos que conllevan una trasferencia internacional de datos, en cuyo caso adoptaremos las 
garantías necesarias para proteger la información. Puede consultar la lista de estos proveedores en el enlace www.lgancce.com y www.ancce.com / Your information and data may be turned over to the Ministries of 
Agriculture and Internal Revenue, as well as any other public administration that may so require as established by the laws of Spain. Information relative to your condition as a breeder may be published on the ANCCE web 
sites. We are working with email providers and outsources postal/messenger services involved in the international transfer of data, in which case we will adopt the necessary guarantees to protect your information. You may 
consult these suppliers at www.lgancce.com and www.ancce.com.  

• Derechos / Rights: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional / You have the right to access, change or eliminate data, as well as other 
rights, which are detailed in the additional information section. 

• Información adicional / Additional information: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.ancce.com y www.lgancce.com / You may consult additional and more detailed 
information about Protection of Data at www.ancce.com or at www.lgancce.com. 
 

☐He leído y acepto las condiciones detalladas en la Información básica sobre protección de datos. /☐ I have read and accept the specifics detailed in the section titled Basic Information Regarding Data Protection. 

A
vd

a
. 

d
e

l 
R

e
in

o
 U

n
id

o
 1

1
 -

 E
d

if
ic

io
 I

n
d

o
to

rr
e

, 
P

l.
3

ª 
–

 2
. 

4
1

0
1

2
 S

e
vi

ll
a

 |
 E

sp
a

ñ
a

. 
T

lf
: 

(+
3

4
) 

9
5

4
9

7
5

4
8

0
 –

 F
a

x:
 (

+
3

4
) 

9
5

4
9

5
3

9
8

9
 -

 E
m

a
il

: 
in

te
rn

a
ci

o
n

a
l@

lg
a

n
cc

e
.c

o
m
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http://www.ancce.com/
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Algemene voorwaarden Stichting Pre Stamboek Nederland (KvK nr. 14111081) (hierna: Pre Stamboek) 
 
Bepalingen van de overeenkomst ten aanzien van PRE-paarden: 
 
1. De overeenkomst tussen de Pre Stamboek en de Opdrachtgever ten aanzien van PRE-paarden is een bemiddelingsovereenkomst in de 

zin van artikel 7:425 Burgerlijk Wetboek.   
 

2. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst van 
opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Pre Stamboek en de contractpartij, hierna te noemen Opdrachtgever. 
 

3. Tussen PRE-Stamboek en Opdrachtgever is een overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 1 indien PRE-Stamboek het aanbod van de 
door Opdrachtgever getekende overeenkomst heeft aanvaard middels het innen van de daartoe door Opdrachtgever verstrekte incasso-
opdracht als beschreven op het aanvraagdienstenformulier.  

 
4. Het Pre Stamboek is een dochterstamboek van ANCCE, het moederstamboek in Sevilla, Spanje.  ANCCE is door het Spaanse Ministerie 

van Landbouw als enige ter wereld officieel erkend en aangewezen  als (de beheerder en uitvoerder van) het  PRE stamboek.  Alle PRE 
dochterstamboeken moeten strikt volgens de regels en voorschriften van ANCCE werken. ANCCE is de instantie die onder meer: 

• de voorwaarden bepaalt die gelden voor (verlening van) stamboekdiensten; 

• die bepaalt of een stamboekdienst al dan niet verleend wordt; 

• de feitelijke stamboekdienst uitvoert; 

• een keurmeester stuurt voor de APTO-keuring, die als officiële vertegenwoordiger van ANCCE bepaalt of een PRE goed- of afgekeurd 
wordt voor de fokkerij; 

• één of meerdere juryleden stuurt voor de premiekeuring, die als officiële vertegenwoordiger(s) van ANCCE bepalen welke 
deelnemende PRE’s op de premiekeuring  een premie krijgen. 

 
5. Pre Stamboek vervult uitsluitend de rol van administratieve tussenpersoon die bemiddelt tussen aanvragers van stamboekdiensten 

woonachtig in Nederland en ANCCE. In die hoedanigheid: 
o de aanvraagformulieren voor stamboekdiensten van ANCCE in ontvangst neemt; 
o controleert of de door ANCCE vereiste bijbehorende documenten/bloedmonsters bij het aanvraagformulier zijn gevoegd; 
o zorg draagt voor aangetekende verzending van ontvangen aanvraagformulieren en bijbehorende documenten/bloedmonsters 

naar ANCCE; 
o zodra ANCCE goedkeuring heeft verleend aan een stamboekdienst, deze heeft uitgevoerd en de bijbehorende documenten aan 

het Pre Stamboek heeft gestuurd, zorg draagt voor aangetekende verzending van de betreffende documenten aan de aanvrager; 
o in het geval ANCCE besluit een stamboekdienst niet te verlenen, de aanvrager hiervan op de hoogte stelt onder vermelding van 

de reden waarom ANCCE de betreffende stamboekdienst weigert te verlenen en – als en zodra deze zijn geretourneerd door 
ANCCE – de bij de aanvraag gevoegde documenten aangetekend terugstuurt naar de aanvrager. 

Daarnaast verzorgt / faciliteert PRE Stamboek de praktische organisatie van zowel de APTO- als de premiekeuring, onder voorwaarde 
dat het bestuur van het Pre Stamboek besluit dat: 

o er voldoende deelname is;  
o de organisatie van deze keuringen financieel haalbaar is. 

 
6. De Opdrachtgever vrijwaart Pre Stamboek tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien 

uit de opdracht van de Opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht. 
 
7. Pre Stamboek mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken die niet direct of indirect aan Pre Stamboek zijn verbonden. 

Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat derden worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven 
opdracht te verrichten, zal Pre Stamboek niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Door de verlening van 
de opdracht machtigt de Opdrachtgever Pre Stamboek onherroepelijk om een aansprakelijkheidsbeperking van de door Pre Stamboek 
ingeschakelde derden te aanvaarden ter verlaging van de eigen aansprakelijkheid van PRE Stamboek jegens opdrachtgever. 

 
8. Declaraties van Pre Stamboek dienen vooraf te zijn voldaan waarna Pre Stamboek haar diensten verleent.   

 
9. Pre Stamboek is op grond van de wet mogelijk verplicht om de identiteit van de Opdrachtgever vast te stellen en om bepaalde 

ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Pre Stamboek is nimmer aansprakelijk voor nadelige gevolgen van een 
dergelijke door Pre Stamboek gedane melding, ook niet indien een melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de Opdrachtgever 
aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
was. Opdrachtgever vrijwaart Pre Stamboek tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Pre 
Stamboek ten onrechte gedane melding. De opdrachtgever geeft het Pre stamboek toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken 
voor het verwerken van de door opdrachtgever aangevraagde diensten en het registreren van zijn/haar paard bij betreffende instanties. 
Pre stamboek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wangebruik van deze persoons gegevens door het moederstamboek 
ANCCE Spanje. 

 
10. Het Pre Stamboek is onder meer niet aansprakelijk voor: 

• het zoekraken van aanvraagformulieren en bijbehorende documentatie/bloedmonsters voordat deze via aangetekende post zijn 
ontvangen; 

• de voorwaarden die gelden voor stamboekdiensten; 

• onvolledige of onjuiste informatie die de aanvrager heeft verstrekt; 

• de tijd die ANCCE nodig heeft om de betreffende aanvraag te behandelen; 

• besluiten van ANCCE om een stamboekdienst al dan niet te verlenen; 

• eventuele fouten van ANCCE bij de registratie in het stamboek;  

• een eventuele weigering van ANCCE om documenten aan de aanvrager te retourneren; 

• het besluit van de officiële APTO-keurmeester om een PRE goed- of af te keuren voor de fokkerij; 

• het besluit van de officiële ANCCE jury tijdens de premiekeuring om een PRE al dan niet een premie toe te kennen; 



 
                                                                                   1 

• deelname aan keuringen is op eigen risico. Het Pre Stamboek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook 
die tijdens keuringen ontstaat. 

 
Mocht een paspoort, eigendomsbewijs (carta de titularidad) of bloedmonsters zoekraken nadat het Pre Stamboek deze via 
aangetekende post in ontvangst heeft genomen, dan zijn de uitsluitend kosten voor een duplicaat en/of nieuw bloedmonster voor 
rekening van het Pre Stamboek. 
 
Ingeval ANCCE om haar moverende redenen het paspoort, eigendomsbewijs en/of inschrijving in het stamboek mocht weigeren heeft 
Opdrachtgever geen recht op terugvordering van de aan PRE Stamboek betaalde bedragen. 

 
Onverminderd het vorenstaande is de eventuele aansprakelijkheid van Pre Stamboek aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag 
welke Pre Stamboek aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Partijen sluiten de 
mogelijkheid van overdraagbaarheid of verpandbaarheid van een eventuele schadevergoeding bij voorbaat uit ex artikel 3:83 lid 2 BW. 

 
11. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak op schadevergoeding van de Cliënt in ieder geval 12 maanden 

nadat de Opdrachtgever bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid 
waarvoor Pre Stamboek aansprakelijk is of zou kunnen zijn. 

 
12. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst van 

opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Stichting Pre Stamboek en de Opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor 
eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. Deze voorwaarden prevaleren ten opzichte van hetgeen op de website of andere 
informatiedragers van Pre Stamboek afkomstig is indien en voor zover deze afwijken van hetgeen in deze algemene voorwaarden staat 
en/of hetgeen ANCCE en de op ANCCE rustende wetgeving op het bewuste moment voorschrijft.  

 
13. Op alle overeenkomsten tussen de Pre Stamboek en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet dwingendrechtelijk 

anders bepaalt,  zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, met dien 
verstande dat Pre Stamboek bevoegd blijft om de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze bepaling 
bevoegd zou zijn. 

 
14. De in de Nederlandse taal opgestelde versie van deze algemene voorwaarden heeft steeds gelding boven een anderstalige versie 

daarvan. 
 
Bepalingen van de overeenkomst ten aanzien van andere paarden dan PRE’s: 
 
15. De overeenkomst tussen de Pre Stamboek en de Opdrachtgever ten aanzien van andere paarden dan PRE-paarden is een overeenkomst 

van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.  Daarop zijn de hierna verwoorde artikelen van toepassing. 
 

16. PRE Stamboek is de door het Ministerie erkende instantie welke paspoorten uitgeeft voor bepaalde  de andere paarden dan PRE-paarden 
binnen daarvoor geldende wetgeving.  

 
17. De artikelen 2, 3, 6 t/m 9,  11, 12 t/m 14 zijn van overeenkomstige toepassing.  
 
18. Het Pre Stamboek is onder meer niet aansprakelijk voor: 

• het zoekraken van aanvraagformulieren en bijbehorende documentatie/bloedmonsters voordat deze via aangetekende post zijn 
ontvangen; 

• de voorwaarden die gelden voor stamboekdiensten; 

• onvolledige of onjuiste informatie die de aanvrager heeft verstrekt; 

• de tijd die PRE Stamboek nodig heeft om de betreffende aanvraag te behandelen; 

• besluiten van PRE Stamboek om een stamboekdienst al dan niet te verlenen; 
 
Mocht een paspoort en/of bloedmonsters verloren gaan dan zijn de uitsluitend kosten voor een duplicaat en/of nieuw bloedmonster 
voor rekening van het PRE Stamboek. 
 
Onverminderd het vorenstaande is de eventuele aansprakelijkheid van Pre Stamboek aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag 
welke Pre Stamboek aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Partijen sluiten de 
mogelijkheid van overdraagbaarheid of verpandbaarheid van een eventuele schadevergoeding bij voorbaat uit ex artikel 3:83 lid 2 BW. 

 
 
 
Plaats                                                          Datum    Handtekening voor akkoord. 
 
 
       Naam ondertekenaar. 
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