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Uitleg formulier “Solicitud de código para el alta de ganadería” 

Aanvraag eigenaars- of fokkersnummer 

 

 
 

• Als u geen aparte stalnaam heeft: uw voorletters en achternaam zoals vermeld 

staat in uw paspoort of ander ID bewijs dat u meestuurt.  

• Heeft u wel een echte stalnaam? Dan de stalnaam invullen. Let op: een stalnaam 

betekent dat 

o  uw paarden op die stalnaam worden geregistreerd. 

o  Verandering van stalnaam betekent dus dat 

▪ u een nieuw eigenaarsnummer of fokkersnummer moet aanvragen 

voor de nieuwe stalnaam  

▪ én álle paarden opnieuw moeten worden overgeschreven. 

 

 

• Hier een kruisje zetten als u een eigenaarsnummer aanvraagt. 

 

 

• Hier een kruisje zetten als u een fokkersnummer aanvraagt. 

 

• Particulier: Uw eigen gegevens invullen: 

o Voor- en achternamen zoals vermeld staan in uw paspoort of ander ID 

bewijs dat u meestuurt.  

o Celular = mobiel telefoonnummer. 

o C.P./PC = uw postcode. 
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o DNI/CIF = Nummer van uw paspoort als u daar een kopie van meestuurt of 

anders uw BSN nummer. 

o Stuurt u een kopie van het rijbewijs mee als ID? In dat geval ook een kopie 

van de achterkant van het rijbewijs meesturen! 

• Bedrijf:  neem even contact met ons op! 

 

 

• Alleen invullen als u zich door iemand anders laat vertegenwoordigen. 

• Denk er aan dat als u zich laat vertegenwoordiging dat u daarmee ook uw 

vertegenwoordiger machtigt om stamboekdiensten aan te vragen en contacten 

met het stamboek te onderhouden!  

• Bij vertegenwoordiging:  

o gegevens vertegenwoordiger invullen 

o en kopie identiteitsbewijs vertegenwoordiger meesturen. 

 

 

• Vul hier het adres in waar uw paard staat: 

• Vanaf 21 april 2021 moet iedere locatie waar paarden gehouden worden een UBN 

nummer hebben. Schrijf dit er even bij als u dat heeft. 

• Paard aan huis? Dan moet u zelf een UBN nummer hebben of aanvragen. 

Aanvragen doet u bij de RVO. 

 

 

• In principe sturen wij altijd de papieren aangetekend naar uw het adres dat u onder 

1. heeft ingevuld. 

• Wilt u echt de post op een ander adres ontvangen? Kruis dan 2 of 3 aan. 
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• Niet invullen, tenzij u al een (ander) fokkers- of eigenaarsnummer heeft. (Voorbeeld: 

u heeft een eigenaarsnummer, maar om te kunnen fokken vraagt u een fokkersnummer 

aan. In dat geval hier het bestaande nummer invullen.) 

 

 

• Kruis “NO” aan als u de factuur op een ander adres wilt ontvangen. 

• Vul vervolgens het gewenste adres in.   

 

 

 

• Vul hier plaats, datum en uw handtekening in. 

• Wanneer u zich laat vertegenwoordigen en 2. heeft ingevuld, mag de 

vertegenwoordiger ook ondertekenen. 

 

 

• Het privacyreglement vindt u op de website van het moederstamboek LG ANCCE:  

https://www.lgancce.com/web/?lang=en   

 

 

https://www.lgancce.com/web/?lang=en
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• Mocht u een eigen brandmerk hebben, stuur dan een bestand in JPG formaat aan 

het stamboek per E mail onder vermelding van uw gegevens. Dit bestand dient dan 

wel voldoende groot te zijn. 


