Identificatie- & registratieformulier
Welsh Pony & Cob Vereniging ihkv EU-verordening 262/2015
Binnen 7 dagen na ondertekening opsturen naar
dhr. Clemens Verspeek, Veenkamp 54, 3888 LJ Uddel per
aangetekende post (06-34737835); LEES OOK BLZ 3
A.

Formulier 2016.04

plak hier 1 barcodesticker en
hecht overige stickers aan met een nietje

Administratiegegevens (in te vullen door de registratie)

levensnummer dier
B.

Diergegevens (*)

stalnaam; diernaam
aanvraag voor
land van geboorte
land van verblijf
Identificatievorm
omcirkelen

sectie =
Welsh-paspoort
hengst/merrie/ruin
schets

foto’s

verplicht bij sectie A, B, C en D; optie bij
Welsh Part Bred (WPBR) + neutraal dier

optie bij WPBR + neutraal dier

neutraal paspoort
geboortedatum =

kleur
aftek. hoofd:

aftek. been linksvoor:
aftek. been rechtsvoor:
aftek. been linksachter:
aftek. been rechtsachter:
aftek. en/ of kenmerken op lichaam:
C.

Fokker / afstamming / op naam staan vd ouderdieren op geboortedatum dier (*)

naam fokker
adres, huisnummer
postcode, woonplaats
tel.nr. en e-mail
vader van het dier

naam
sectie:

moeder van het dier

reg. nummer:

naam
sectie:

reg. nummer:

dekbewijs aangehecht
ja / nee
deklicentie van stamboek:
leasecontract hengst
ja / nvt
ja=kopie meesturen
eigen merrie
ja / nee
ja=op naam in stamboek:
leasecontract merrie
ja / nvt
ja=kopie meesturen
stalnaam
ik maak rechtmatig gebruik van de stalnaam
ja / nee / nvt
ik verklaar dat bovengenoemde gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld:
datum:
handtekening:

(*)

bij meerkeuze antwoorden doorstrepen hetgeen niet van toepassing is / omcirkelen hetgeen van toepassing is
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Formulier 2016.04

stalnaam en naam dier
(overnemen van pagina 1)
D.

Registratie in een ander stamboek (*)

dier elders geregistreerd
met registratienummer
E.

nee

ja , in stamboek=

Eigenaar

voor- en achternaam
adres, huisnummer
postcode, woonplaats
tel.nr. en e-mail
handtekening
F.

Plaatsing transponder (*);alleen in te vullen door erkend paspoortconsulent / dierenarts

noteer de laatste 7 cijfers van transponder vd merrie / merrie overleden
geen transponder gevonden in de merrie / veulen gespeend
klopt kleur + signalement met schets
is er al een transponder in het dier aanwezig
littekens duidend op chirurgische ingreep om transponder te verwijderen
transponder ingebracht + gecontroleerd op werking
klopt barcodesticker met transpondernummer
formulier ingevuld + ondertekend
is barcodesticker op blz 1 geplakt + rest aangehecht met een nietje
bij bestaand paspoort: klopt kleur + signalement met paspoort
bij bestaand paspoort: barcodesticker in paspoort geplakt, paraaf en
stempel erkend paspoortconsulent/dierenarts + paspoort teruggegeven
G.

Signalement

datum opgenomen:
H.

geen chip / gespeend
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee / nvt
ja / nee / nvt

opgenomen door (voor- en achternaam):

Autorisatie door erkend paspoortconsulent / dierenarts

Ik verklaar dat gegevens bij B, F, G, H en I juist, volledig en naar waarheid zijn ingevuld. Ik heb bij
de plaatsing van de transponder gehandeld overeenkomstig de EU-regelgeving en WPCV instructies.
datum plaatsen
transponder

_____________

Naam paspoortconsulent/
consulent/dierenarts + handtek.

Naam aanvrager + handtekening

__________________________

_________________________

____________________

____________________

Het I&R-formulier is een kerndocument tbv registratie van paarden en op basis daarvan wordt een paspoort verstrekt.
Onjuist gebruik wordt bestraft door NVWA. Voor de aanvrager, eigenaar en/of fokker is dit is aan de orde bij verstrekken van valselijke
gegevens en plaatsen van valse handtekeningen. Voor de erkend paspoortconsulent/dierenarts is dit aan de orde bij autorisatie van het
I&R-formulier voordat dat de transponder is geplaatst/zonder verificatie van gegevens/zonder correctie van onjuiste gegevens.

Betaling per bank
Uw betaling graag overmaken op bankrekeningnummer:
Rabobank, tav WPCV, ovv naam van uw pony, op IBAN-nummer: NL75 RABO 0132 3128 16
Voor tarieven zie www.wpcv.nl of stuur een mail naar Clemens Verspeek wpcv@hetnet.nl.
(*)

bij meerkeuze antwoorden doorstrepen hetgeen niet van toepassing is / omcirkelen hetgeen van toepassing is
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I.
stalnaam en naam dier
(overnemen van pagina 1)

Werkwijze aanvrager
1. U vult het geboortebericht/dekbewijs in (ook bij eigen hengst x eigen merrie); u maakt een kopie.
2. U vult het I&R-formulier in en hecht het originele geboortebericht/dekbewijs aan.
3. U belt de paspoortconsulent (chipper) / dierenarts; het veulen wordt gechipt niet ouder dan 3 maanden.
4. U geeft het formulier aan de chipper, hij controleert, plaatst de transponder, controleert de schets (optie: maakt 2
foto’s), autoriseert het formulier, maakt thuis de officiële schets / stuurt 2 foto’s naar de WPCV en stuurt het
formulier naar de WPCV. Als de dierenarts heeft gechipt, moet u het formulier terugvragen en u neem direct
contact op met Clemens Verspeek. Vraag u het formulier niet terug, dan stuurt de dierenarts dit naar KNHS en krijgt
u een neutraal paspoort.
5. De paspoortconsulent brengt voorrijkosten, inbrengvergoeding en kosten voor schets/foto’s bij u in rekening.
6. U toont uw dier aan het halster, op een harde ondergrond en schoon van aanhangend vuil.
7. De minimumleeftijd om een veulen te chippen is 6 weken; tijdens chippen loopt het veulen a/d voet vd merrie.
9. U bewaard een kopie vh geboortebericht/dekbewijs + ingevulde I&R-formulier in uw administratie.
10. Laat bij twijfel aan de juiste benaming van kleur en aftekeningen dit invullen door de chipper of dierenarts.
Stuur het I&R-FORMULIER binnen 7 dagen naar de WPCV, betaalt direct en houd rekening met onze maximale
doorlooptijd van 20 werkdagen. De afgiftedatum van het paspoort moet liggen binnen 6 maand nadat het veulen is
geboren. Daarna moet een paspoort met beperking wordt verstrekt en kan uw dier niet meer worden geslacht tbv
menselijke consumptie. De paspoorten worden gemaakt in volgorde van ontvangst van de betalingen.
De WPCV is niet verantwoordelijk voor vervolgschade bij niet-tijdige paspoortuitgifte.
(*)

bij meerkeuze antwoorden doorstrepen hetgeen niet van toepassing is / omcirkelen hetgeen van toepassing is
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