Aanmeldformulier registratie
•

A.u.b. een kopie stamboekcertificaat merrie en hengst meesturen als deze niet zijn
ingeschreven in het Barock Pinto Studbook.
If the dam or stallion is not registrated with the Barock Pinto Studbook include a copy of the
pedigree.

•

Dit Formulier moet binnen vier maanden na de geboorte worden opgestuurd.
This paper has to be sent to our office in four months after birth.

Eigenaar
Owner
Adres
Adress
Postcode
Zipcode
Plaats
Place
Land
Country
Telefoonnummer
Telephone number
E-mail
Naam hengst
Name stallion
Registratienummer
Registration number
Dekdatum(s)
Covering date(s)
Handtekening
Hengstenhouder
Signature stallion owner

Naam merrie
Name mare
Stamboek
Studbook
Registratienummer
Registration number
Chipnummer
Microchip
Geboren
Date of birth
Kleur
Colour
Hierbij verklaar ik dat bovenstaande
merrie een veulen gekregen heeft op:
I hereby declare that the mare described
above foaled down on:
Handtekening fokker:
Signature breeder:

Naam
veulen
Name foal

Is het veulen nog bij de merrie op
dit moment van registreren?
Is the foal still with the mare at the
time of this registration?

Geslacht
Gender

□ Ja/Yes

Kleur
Colour
Chipnummer
Microchip

Opmerkingen
Remarks
Plak hier de
sticker
Place sticker
here

□ Nee/No

•

De dierenarts of bevoegd chipper verklaard hierbij de microchip van de merrie te hebben
gecontroleerd met haar papieren en bovenstaande informatie, ook de eventueel aan dit
formulier gehechte haar monsters zijn door hem genomen.
The veterinarian declares he has checked the mare’s microchip and papers with the
information given above, and he has taken the attached hair samples.

Naam en handtekening
dierenarts of bevoegd chipper:
Name veterinarian and signature:

•

Paspoort/Pasport:

•

Stuur een ingevuld schetsformulier mee!
Send a filled in sketch form!

•

LET OP:

□ Ja/Yes

□ Nee/No

Bij gebruik van dit formulier wordt €30,- in rekening gebracht ipv een
dekafdracht via het reguliere dek-, geboortebewijs.
Er moet haar van het veulen, de hengst en de merrie, welke zijn getrokken
door de veearts, worden meegestuurd (plastic zakje of enveloppe)!
Costs for usage of this announcing form instead of a breeding paper are €30,-.
Sent hair of the mother, father and the foal (taken by vet.) With this paper in a
plastic bag or enveloppe!

