AANVRAAGFORMULIER PASPOORT PAARDACHTIGEN (RVO) 2018
Transpondernummer:
(transpondernummer vermelden/barcodesticker plakken)

............................................................................................................

Gegevens geregistreerde(#) (geregistreerde/houder)

Naam en voorletter(s) ………………………………………………...................................................................
Adres:…………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en Woonplaats:………………………………………………………………………………………...
tel. nr.: ....………………………………………………………………………………………………………...
(Eventueel) lidnummer:………………………………………………………………………………………….
Wenst u het paard te registreren op uw naam? Ja / Nee.
 Eigenaar wenst paard uit te sluiten voor de slacht voor humane consumptie
Gegevens paardachtige

Paardachtige is wel/niet* geregistreerd (* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)
ja, levens(registratie)nummer:: ………………………………………………………………………......
Soort:  paard
 pony
 ezel
 zebra
 anders, nl: ....................................
Naam:……………………………………………………………………………………………………………
Geb.datum:…………………………………………… Geslacht:
 merrie
 hengst
 ruin
Zijn kleur en signalement in overeenstemming met het registratiebewijs?
 ja
 nee, volledig nieuw signalement opnemen:
Kleur:…………………………………........

AFTEKENINGEN:

Hoofd:…………………………………………………………………………………………………………………...............................
R.V.: ………………………………………………………………………………………………………………….................................
L.V.: ………………………………………………………………………………………………………………….................................
L.A.: ………………………………………………………………………………………………………………….................................
R.A.: ………………………………………………………………………………………………………………….................................

Eenmalige machtiging
Bovengenoemde gaat akkoord met eenmalige incasso van :
PAARDEN MET REGISTRATIE
€ 57,08*
Inbrengen chip
€ 23,75*
Wijzigingskosten
€ 57,08*
Afgifte paspoort
€ 23,95*
Overschrijvingskosten
€ 57,00*
Overschrijvingskosten
€ 116,15* Lidmaatschap KWPN. (€20,75 voor de overschrijving)
€ 58,00 *
Lidmaatschap vanaf 1 juli (half jaar)
€ 26,00
Spoedaanvraag / aanvraag buiten veulenseizoen (ex. BTW)
PAARDEN ZONDER REGISTRATIE
€ 51,87*
Inbrengen chip, afgifte paspoort en tenaamstelling

(Bij alle paarden)
(Paard is in bezit van KWPN papier en paspoort)
(Alleen bij KWPN paard zonder paspoort)
(Alleen voor KWPN leden)
(Alleen als klant geen lid is van KWPN)
Indien gewenst s.v.p. aanmeldingsformulier voor lidmaatschap
invullen
(Extra kosten, bij aanvraag buiten seizoen, c.q. spoedaanvraag)
(Alleen bij niet geregistreerde paarden)

* 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.

Handtekening voor akkoord voorwaarden en eenmalige machtiging.
……………………………………….

Rekeningnummer: ………………………… t.n.v.: ………………………………….

Checklist controleur: signalement gecontroleerd / opgenomen
(zelf aankruisen)
 transponder ingebracht en werking gecontroleerd
 originele registratiebewijs c.q. paspoort ingenomen
 paspoort afgestempeld en retour aan bovengenoemde (alleen van toepassing voor KWPNconsulenten)
 barcode geplakt op identificatieformulier en op het registratiebewijs
 op machtiging bankrekeningnummer ingevuld en ondertekend door bovengenoemde

Naam controleur:.......................................................... Datum: ............................................................................
Handtekening: .............................................................. KWPN consulent / dierenarts (svp doorhalen

wat niet van toepassing is)

Dit formulier binnen 7 dagen na invullen opsturen inclusief, het originele registratiebewijs/paspoort en barcodestickers naar:
KWPN, Postbus 156, 3840 AD Harderwijk
#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;

Uitgifte 01-03-2018

