
ICSI: Verklaring en geboortebericht

Hengst, naam :         

Hengst, registratienummer :

                 

Wenst chippen door dierenarts

Merrie, registratienummer : 

Geregistreerde van de merrie, naam :      

Merrie, naam :

Naam :

Adres :                  

Dekking / inseminatie

Adres : 

Woonplaats + postcode  :                                           

Telefoonnummer :

Geregistreerde van het veulen, naam :

Adres :
Woonplaats + postcode : 

Telefoonnummer :      

E-mailadres :
:

: 

:

Alle dekdata per cyclus : 

ICSI
Draagmoeder, naam : 

Draagmoeder, registratienummer :      
Geboortebericht
Naam van het veulen :         

Geboortedatum  :

           
Kleur : 

Aftekeningen hoofd :      

Geslacht :

L.V. :

L.A. :    

R.A. :

Aftekening benen R.V. :

Overige aftekeningen :

Staladres draagmoeder en veulen

Postcode + woonplaats :

Telefoonnummer :                  

Datum / plaats:        Handtekening:

Met de ondertekening van deze geboorte-aangifte dient u een verzoek tot registratie in en gaat u akkoord met de inhoud van de tekst en de 
voorwaarden vermeld op de achterzijde.
Registratie vindt alleen plaats middels een DNA-onderzoek. Met de ondertekening van deze geboorte-aangifte, verbindt de fokker er zich toe 
bovenvermeld veulen uitsluitend in te schrijven bij het KWPN.

Datum insemineren 

Datum spoelen 

Datum transplanteren 

Handtekening hengstenhouder / inseminator : 



Om verzekerd te zijn van een voorspoedige verwerking van de gegevens is het belangrijk om met de volgende 
feiten rekening te houden: 

Dit is het originele formulier waarmee u de geboorte van uw veulen aanmeldt. Wij adviseren u daarom (ter voor-
koming van zoekraken in de post) het formulier AANGETEKEND, binnen tien werkdagen na de geboorte van het 
veulen te versturen naar:

Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek Nederland
De Beek 109
3852 PL Ermelo

Of dit document als bijlage per e-mail te sturen naar info@kwpn.nl.

De naam van veulens geboren in 2020 begint met de letter P.

Binnen 14 dagen nadat wij van u het geboortebericht hebben ontvangen, ontvangt u van ons een nota voor de 
registratiekosten en de kosten van het chippen van het veulen.

Op basis van de EU Verordening nr. 262/2015 is in de Verordening identificatie registratie van paardachtigen 
(RVO) 2015 voor de houder van paardachtige de verplichting opgenomen om de paardachtige binnen 6 maanden 
na de geboorte te laten identificeren met een transponder en een paspoort.

Voor paarden ouder dan zes maanden kan uitsluitend een paspoort met beperkingen worden verstrekt (paard 
wordt uitgesloten voor de slacht).

De EU heeft bepaald dat met ingang van 1 november 2018 m.b.t. de handel in sperma, eicellen en embryo’s er 
een Zoötechnisch certificaat nodig is. Let er dus op als ontvanger van sperma, eicellen of embryo’s dat er een 
document bij aanwezig is conform de EU richtlijnen (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/717 d.d. 10 april 2017). 
Diegene die het sperma wint verstrekt het benodigde document en vergezeld het product (sperma-eicellen-
embryo’s).

Via Mijn KWPN kunt u een aanvraag doen voor het DNA-predicaat osteochondrose (D-OC), zodra het veulen 
geregistreerd is. Indien u een aanvraag indient voor het D-OC predicaat van uw veulen, ontvangt u een korting 
van €31,50 (incl. 21% BTW). U betaalt voor de aanvraag van het D-OC predicaat dan: €150,- (incl. 21% BTW). 
De korting is van toepassing als u de aanvraag indient voordat het veulen geschetst en gechipt is.

In de verordening is tevens bepaald dat het paspoort slechts wordt uitgegeven indien de paardachtige is voorzien 
van een transponder. Het inbrengen van transponders en alle handelingen welke door de gecerti iceerde paspoort-
consulent 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 Identi icatie en Regis-
tratie voor schaden, ontstaan door of ten gevolge van de handelingen niet verhaalbaar.

De geboorte van het veulen wordt door het KWPN gemeld aan de veulencontroleur/paspoortconsulent, die het 
veulen bij u komt schetsen en chippen. De veulencontroleur/paspoortconsulent neemt telefonisch contact met u 
op voor het maken van een afspraak. Indien het veulen een staladres in het buitenland heeft dient u een schets 
op te laten stellen door uw dierenarts, deze schets dient u samen met duidelijke kleurenfoto’s van merrie en 
veulen toe te zenden aan het KWPN. Tevens dienen voor DNA-onderzoek haarmonsters (plukjes manen met 
haarwortels, getrokken door uw dierenarts) van de biologische merrie en het veulen meegezonden te worden.

Na verwerking van de schets en chip en de uitvoering van het DNA-onderzoek worden het registratiebewijs en het 
paardenpaspoort aan u toegezonden.


