
Aanvraagformulier nieuw paspoort paardachtigen (RVO) 2021

       Huisnummer:

  

Is paardachtige geregistreerd?  Ja / Nee*   (* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

Indien ja, levens(registratie)nummer :

             :                                                                     Paard Anders, namelijk:

Naam : 

Geboortedatum :  

Soort

Gegevens paardachtige

Kleur :

Hoofd :  

Signalementen

Voorletter(s) : Achternaam : 

Transpondernummer (of barcodesticker plakken): 

Gegevens geregistreerde*/houder 
* Geregistreerde: het lid op wiens naam/de leden op wier naam gezamenlijk een paard in een register van het KWPN is geregistreerd en die met betrekking tot dat paard
verantwoordelijk is voor het nakomen van de statuten, reglementen en besluiten van het KWPN.                                              

Adres :

Postcode : Woonplaats : 

E-mailadres  :

Tel. nr. :

(Eventueel) Lidnummer :

Wilt u het paard registreren op uw naam? Ja / Nee* (* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

Pony Ezel Zebra

Geslacht :                                Merrie Hengst Ruin

           Ja Nee, volledig nieuw signalement opnemen:

 Kleur en signalementen in overeenstemming met het registratiebewijs?

Paard uitsluiten voor humane consumptie? Ja / Nee* (* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

R.V. :

L.V. :  

L.A. :

R.A. :  

Let op: Z.O.Z. 

Checklist voorafgaand aan chippen (aankruisen zodra uitgevoerd) 

Signalement gecontroleerd / opgenomen    

Transponder ingebracht en werking gecontroleerd

Originele registratiebewijs c.q. paspoort ingenomen    

Paspoort afgestempeld en retour aan bovengenoemde (alleen van toepassing voor KWPN-consulenten) 

Barcode geplakt op identificatieformulier en op het registratiebewijs     

Machtiging bankrekeningnummer ingevuld en ondertekend door bovengenoemde

: Naam controleur 

Datum :

Handtekening KWPN-consulent / dierenarts: 
(Doorhalen wat niet van toepassing is)



Dit formulier binnen 7 dagen na invullen opsturen inclusief het originele registratiebewijs/paspoort en 
barcodesticker naar: KWPN, De Beek 109, 3852 PL Ermelo.

04-03-2019

Eenmalige machtiging

€ 58,85
€ 25,10 
€ 58,85
€ 24,75

Chip inbrengen (bij alle paarden)
Wijzigingskosten (paard is in bezit van KWPN-papier en paspoort

Afgifte KWPN-paspoort

€ 59,65 

Met registratie (aankruisen indien van toepassing)

Mutatie- / overschrijvingskosten (voor KWPN-leden)
Mutatie- / overschrijvingskosten (voor niet-KWPN-leden)

€ 32,75 Spoedaanvraag / aanvraag buiten veulenseizoen
Zonder registratie (aankruisen indien van toepassing)

€ 53,50 Afgifte I&R paspoort (inclusief chippen)

Prijzen zijn inclusief BTW, prijswijzigingen voorbehouden.

Het inbrengen van transponders en alle handelingen welke door de gecertificeerde paspoortconsulent noodzakelijk geacht worden, geschieden 
geheel voor risico van diegene door, of namens wie, een paard ter behandeling wordt aangeboden. De aansprakelijkheid van de leden van de 
werkgroep Identificatie en Registratie voor schaden, ontstaan door of tengevolge van de handelingen zijn niet verhaalbaar.

Rekeningnummer [IBAN] :

Handtekening aanvrager   :  

Op naam van :

Invullen bij akkoord voorwaarden en eenmalige machtiging 

Bovengenoemde gaat akkoord met een eenmalige incasso van:




