Online veulenregistratie
Ga naar de website van BMP, home, link “online veulenregistratie”, u komt in volgend
scherm

Wat moet u zelf invullen:
1 Zorgen dat de knop “online identificatie HorseID” bij “ja” is aangevinkt (dit om te
genieten van het lager tarief bij HorseID
2 Geef de volledige naam in van uw veulen, alsook de geboortedatum (is een
keuzescherm) en geslacht (keuzescherm)
3 Naam van uw dierenarts (terug een keuzescherm, zorg ervoor dat u de juiste persoon
selecteert !!!)
4 Bij “opzoeken” vader en/of moeder komt men in het volgend scherm terecht

Hier kan men de vader (of de moeder) selecteren, opzoeken gebeurt aan de hand van de
chipnummer, het levensnummer (UELN) ofwel de naam. Al deze gegevens vindt u terug op
het paspoort van het desbetreffende paard. OPGELET !!! Bij opzoeken op naam is het van
belang dat men ook nog eens kijkt of het UELNnr. en de chipnr. overeen komen met het
door u geselecteerde paard (in de databank staan er meerdere paarden met dezelfde
naam, dit zijn vooral paardnamen zonder stalnaam er achter).
5 Bij “gegevens voor HorseID” vinkt u de vakjes aan die bij u van toepassing zijn.
6 Uploaden documenten: enkel JPG en PDF zijn hier van toepassing !!! Hier kan je de foto’s
uploaden (hoef je dan niet meer op te sturen naar het secretariaat), maar ook documenten
die van belang zijn voor de afstamming van het ingegeven veulen, zodat wij weten in welke
klasse wij uw paardje moeten inschrijven.

7 Nadat u zeker bent dat alles correct is ingevuld kan u op de knop drukken “ingevulde
gegevens naar secretariaat sturen”
8 Eens dit is gebeurd ontvangt u een email van HorseID

Opgelet !!! U geniet enkel van het lager tarief indien u online betaald via HorseID, net zoals
voorheen!!! (betaald u naderhand via bv. bankoverschrijving dan komt het goedkoper tarief
te vervallen)
Eens de betaling online is gebeurd stuurt HorseID de gegevens van uw veulen welke u heeft
doorgevoerd naar ons door. De verdere verwerking blijft hetzelfde zoals voorheen: u stuurt
uw ingevulde geboorte aangifte, hierbij voegt u de foto’s en eventuele afstamming van de
moeder (indien u dit niet digitaal heeft doorgestuurd), u ontvangt dan uw te betalen
factuur voor BMP en dan pas wordt de aanvraag verder afgewerkt.

