
Aanvraagformulier paspoort paardachtigen  
   
Graag volledig invullen, onvolledige aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.  
 
Transpondernummer: ______________________________________________________ 
 
Gegevens aanvrager (eigenaar/houder) tevens factuur adres 

Naam  Voorletters  

Geboortedatum  Geslacht M / V 

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Telefoonnummer  E-mailadres  

(Eventueel) lidnummer KFPS R- KvK nummer  

 
Gegevens eigenaar (in te vullen door de aanvrager als deze niet de eigenaar is) 

Naam  Voorletter(s)  

Geboortedatum  Geslacht M/V 

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Telefoonnummer  E-mailadres  

(Eventueel) lidnummer KFPS R- KvK nummer  

 
Gegevens paardachtige 

Paardachtige is wel/niet* geregistreerd (* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

 ja, registratienummer: _________________________________________________ 
 

Soort  paard    pony    ezel    zebra    anders, nl: 

Naam  

Geslacht  hengst   ruin   merrie 

Geboortedatum  

Levensnummer  

 
Zijn kleur en signalement in overeenstemming met het registratiebewijs? 

 ja   nee, dan volledig nieuw signalement opnemen. 
 

Signalement 

Kleur                                                    

Hoofd   

LV  

RV  

LA  

RA  

Kenmerken  

 

 Eigenaar wenst paard uit te sluiten voor de slacht voor humane consumptie. (paarden ouder dan 6 maanden worden altijd 

uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie). 
 
Checklist paardenpaspoortconsulent / gekwalificeerde dierenarts (aankruisen zodra uitgevoerd) 

 signalement gecontroleerd 

 gecontroleerd op aanwezigheid transponder 

 transponder ingebracht en werking gecontroleerd 

 kopie (origineel) registratieformulier cq. paspoort ingenomen 

 barcodesticker geplakt op registratieformulier en registratiebewijs 

 gecontroleerd op aanwezigheid van klinische tekenen van een chirurgische ingreep om een in het verleden 
geïmplanteerde transponder te verwijderen 

 

Gegevens paardenpaspoortconsulent / gekwalificeerde dierenarts 

Naam   

Telefoonnr.  
 

Datum  Handtekening 

 
Handtekening aanvrager (eigenaar/houder)*:_________________________ datum: _______________________ 
 

*Bij ondertekening van deze aanvraag gaat u akkoord met invoering van deze gegevens in de database van de KFPS.  
 
Het paspoort wordt verzonden nadat de volledige kosten aan het KFPS zijn voldaan, u kunt hiervoor een eenmalige machtiging invullen of ontvangt hiervoor een factuur.  

 

 

Indien in bezit van Nederlandse stamboekpapieren opsturen naar het desbetreffende stamboek 
DIT FORMULIER BINNEN 7 DAGEN NA INVULLEN OPSTUREN NAAR DE PASPOORTUITGEVENDE INSTANTIE  

KFPS, Postbus 624, 9200 AP Drachten 
                                                                               Alle tarieven vindt u op de KFPS Tarievenlijst op www.kfps.nl                                                                                 

Stempel Dierenarts: 



Aanvraagformulier paspoort paardachtigen   
   
Bijlage getekende schets 
 
Transpondernummer: ______________________________________________________ 
 
 

 
 Om de identiteit van een paardachtige te verifiëren is het zaak dat het identificatiedocument allereerst een zeer getrouwe beschrijving van 

de paardachtige bevat: een beschrijving in woorden van het dier en zijn kenmerken en een gedetailleerde getekende schets van de 
individuele en karakteristieke kenmerken van de paardachtige. 

 In deel B van sectie I moet de getekende schets worden ingevuld met rode balpeninkt voor de kenmerken en met zwarte balpeninkt voor 
de kruinen, of in dezelfde kleuren als de schets elektronisch wordt ingevuld, op basis van de richtlijnen van de World Equestrian 
Federation (FEI) of Weatherbys. 

 Een alternatief voor het intekenen van de schets is het insturen van twee duidelijke digitale foto’s van het dier, genomen vanaf de zijkant 
(links en rechts), 4 benen zichtbaar en hoofd naar camera gedraaid. Deze mogen gestuurd worden naar mail@kfps.nl met vermelding 
van het chipnummer. 

 
 

Gegevens paardenpaspoortconsulent / gekwalificeerde dierenarts 

Naam   Stempel  

Telefoonnr.  

  
Datum  Handtekening 

 
 

 
 
 
 

 
 
Indien in bezit van Nederlandse stamboekpapieren opsturen naar het desbetreffende stamboek 
DIT FORMULIER BINNEN 7 DAGEN NA INVULLEN OPSTUREN NAAR DE PASPOORTUITGEVENDE INSTANTIE  

KFPS, Postbus 624, 9200 AP Drachten 
Alle tarieven vindt u op de KFPS Tarievenlijst op www.kfps.nl          

mailto:mail@kfps.nl


 
 

Europese Incasso Machtiging    SEPA 
Naam:   Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek” 
Adres:   Oprijlaan 1 
Postcode:  9205 BZ  Woonplaats: Drachten 
Land:   Nederland  Incassant ID: NL43ZZZ400012060000 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-
Stamboek” om een eenmalig incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek”.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Type Betalingen: [   ] Terugkerende betaling of  [   ] Eenmalige betaling  (aankruisen) 
 
Betreft (factuurnummer of omschrijving): ………………………………………………………………………………………… 
 
Naam:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode:  …………………………………… Woonplaats: ……………………………………………………………  
 
Rekeningnummer (IBAN): …………………………………………………………………………………… 
 
Plaats en datum: ………………………………………………………………………………………  
 
Handtekening:  …………………………………………………………………………………….. 
 
Indien de machtiging oninbaar blijkt, worden er administratiekosten in rekening gebracht. 

 
 

DIT FORMULIER BINNEN 7 DAGEN NA INVULLEN OPSTUREN NAAR DE PASPOORTUITGEVENDE INSTANTIE  

KFPS, Postbus 624, 9200 AP Drachten                                                                        


