Uitleg internationaal dienstenformulier (solicitud de servicio internacional)
Let op: dit formulier moet altijd ingevuld worden als het bij het pakket formulieren voor
die stamboekdienst zit! Kan dus zijn dat u twee keer hetzelfde formulier moet invullen.

•

Datum (dag/maand/jaar)

•

Voornamen en achternamen, zoals vermeld staan in uw paspoort of ander ID
bewijs dat u meestuurt.

•
•

Niet invullen als u nog geen eigenaars- of fokkersnummer van het stamboek heeft.
Heeft u wel een eigenaars- of fokkersnummer van het stamboek, dan hier invullen.
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•

Vul hier Holanda in.

•

Vul hier uw voorletters en achternaam in zoals in uw paspoort of ander ID staat als
u géén aparte stalnaam wilt OF
Vul de stalnaam in als u een stalnaam wilt gebruiken. Let op:
o als u voor een stalnaam kiest, staat het paard op die stalnaam geregistreerd
en niet op uw eigen naam (u staat dan wel als eigenaar van de stal
geregistreerd).
o Als u stalnaam verandert dan:
▪ moet er een nieuw fokkers- of eigenaarsnummer worden
aangevraagd voor de nieuwe stalnaam én
▪ blijft het paard op de oude stalnaam geregistreerd staan. Wilt u het
paard op de nieuwe stalnaam geregistreerd hebben, dan moet
opnieuw overschrijving van het paard op de (nieuwe) stalnaam
aangevraagd worden!

•

•
•

Aantal paarden waarvoor u een dienst aanvraagt.
Bij aanvraag eigenaars- en fokkersnummer niet invullen.
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•

Vul hier uw eigen huisadres in.

•

Hier het nummer voor de aan te vragen stamboekdienst invullen:
Veuleninschrijving = 103
Duplicaat c.q. vervangend (PRE) paspoort = 115
Te late veuleninschrijving = 127
Apto keuring = 206
Oudertest = 504
DNA identificatie PRE = 516
Overschrijving op naam PRE = 619
Aanvraag carta de titularidad/propiedad (eigendomsbewijs PRE) = 413
Duplicaat c.q. vervangende carta de titularidad/propiedad (eigendomsbewijs) = 231
Fokkersnummer = 700
Eigenaarsnummer = 802
Genetische kleurentest = 243
Verandering van naam van het paard = 607
Exportcertificaat = 309
Andere certificaten = 310
DNA certificaat = 322
Uittreksel inschrijving register = 346
Overig = 218
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•

Niet invullen, wordt door het stamboek gedaan.

•

Niet invullen voor de aanvraag van een fokkers- of eigenaarsnummer!

•

Levensnummer van het paard invullen. Let op:
o dit nummer staat in het paspoort en op de carta als UELN /código;
o dus niet het chipnummer invullen!
Bij de inschrijving van een veulen het nummer van het dekformulier invullen.

•

•

Volledige naam van het paard invullen (dus inclusief aparte letters en/of romeinse
cijfers).
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•

Handtekening niet vergeten.

•

Adres niet invullen, telefoonnummer wel invullen.

•

Kruisje zetten dat u akkoord gaat met het privacybeleid van het stamboek.
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