Belgisch Tinker Stamboek vzw
Maatschappelijke zetel:
Arkestraat 30, 9111 Belsele
Ondernemingsnummer: 861.995.250
email: tinkerstamboek@gmail.com
Website: www.tinkerstamboek.eu
Argenta IBAN BE25 9795 4792 1982
GSM 0032(0)486 93 80 14 of (0)498 34 75 70

Hengstenkeuring - jonge hengstenkeuring
Hengstenshow - 2019 – Arkestraat 30, 9111 Belsele
Zaterdag 23/03/2019

Sluiting inschrijving 16/03/2019

Met blokletters invullen
GEGEVENS PAARD:
Naam paard.…………………………………
Chipnummer.………………………………...
Levensnummer.……………………………...

Geboortedatum:…………………………..

Voor zowel Stamboek - als Registerpaarden** de ouders vermelden.

Vader paard.………………………………….
Moeder paard.………………………………..

Registratie nr..…………………………….
Registratie nr..…………………………….

**Ouders: indien bekend dient door middel van DNA profiel de afstamming te
zijn of te worden vastgelegd.

PERSOONSGEGEVENS:
Lidnr. ..........................................................
Eigenaar .....................................................
Adres..........................................................
Postcode ....................................................
Telnr. ..........................................................

Stalnaam.………………………………….
Woonplaats………………………………..
Email……………………………………….

Bent u lid van het Stamboek
JA/NEEN*
Wenst u gebruik te maken van een voorbrenger van het stamboek
JA/NEEN*
Verzamelnota kosten:
Keuringsgeld veulens hengsten met paspoort
Euro 0,00
Euro………..
Keuringsgeld jonge hengsten
Euro 25,00
Euro………..
Keuringsgeld hengsten
Euro 40,00
Euro………..
Voorbrengen
Euro 10,00
Euro………..
PSSM1 test
Euro 45,00
Euro………..
________________
Totaal

Euro..............

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de inschrijvingsvoorwaarden en
verantwoordelijk te zijn voor de aanmelding, deelname en betaling voor de keuring van
bovengenoemd deelnemend paard/veulen.

Handtekening

Datum/plaats
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BETALING!
U kunt het bedrag overmaken op het Argenta rekeningnummer:
IBAN:BE25 979547921982 – BIC ARSPBE22
t.n.v. het Belgische Tinker Stamboek. Vermeld duidelijk naam eigenaar, naam deelnemende
Tinker, keuringsplaats, o.v.v. hengstenkeuring. Het bedrag dient gelijktijdig met het opsturen
van de inschrijving te worden overgemaakt.
LET OP!













Betalingen zijn voor aanvang keuringen te voldoen anders wordt het betreffende
paard uitgesloten van deelname.
Niet volledig ingevulde en niet ondertekende formulieren worden niet in
behandeling genomen.
U dient lid te zijn van het Stamboek om aan een keuring te kunnen deelnemen.
Wanneer u geen lid bent, krijgt u automatisch een inschrijfformulier toegestuurd.
Voor nadere informatie over de keuring kunt u contact opnemen met ons.
Uw paard moet beschikken over de basisentingen influenza/tetanus dit houdt in
dat na de 1ste inenting een 2de inenting moet plaatsvinden tussen de 4de en de 6de
week. Vervolgens dient het paard jaarlijks ingeënt te zijn. Deze inentingen
moeten vermeld staan in uw paspoort. Inentingen niet correct betekend uitsluiting
keuring.
Paarden van drie jaar en ouder moeten worden voorgebracht met een bit.
Chippen op bijeenkomsten van paarden is VERBODEN in België. Daarom
dienen alle volwassen paarden reeds gechipt te zijn.
DNA trekken t.b.v. DNA profiel vastleggen en / of afstammingscontrole. De haren
worden naar het Van Haeringen Laboratorium gestuurd, op kosten van de
eigenaar van het paard.
Gestelde normen bij de röntgen:
- Het spronggewricht (spat) valt binnen de klasse: 0-2
- Osteochondrose (O.C.) in knie- of spronggewricht: A-B
De betreffende dierenarts dient hiervan een rapport op te maken met eventuele
bemerkingen. Daarnaast dient de dierenarts ook de conclusie te formuleren:
bijvoorbeeld "geen bezwaar voor de fokkerij".
Alle nieuw te keuren hengsten worden getest op PSSM1
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