
 
De gegevens op dit formulier worden in een databank ingebracht die beheerd wordt door de vzw Belgische Confederatie van het Paard. De wet van 08-12-1992 betreffende het respect van het 
privéleven is van toepassing. De aanvrager heeft het recht op inzage van de hem betreffende gegevens en kan deze laten wijzigen. 

 
 

 

 

AANVRAAGFORMULIER IDENTIFICATIE: Identificatie van de paardachtige 
U kan rechtstreeks een Identificatieaanvraag via de online veulenmelding ingeven: www.stamboekbmp.com 

(GELIEVE DIT DOCUMENT IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN, TE ONDERTEKENEN EN TE STUREN NAAR BOVENSTAAND ADRES) 

(de velden met * zijn verplicht. Indien niet ingevuld, zal de aanvraag als onvolledig beschouwd worden) 

 

HOUDER VAN DE PAARDACHTIGE  
 

De houder mag enkel en alleen één persoon zijn ( een fysische persoon ofwel een onderneming), in geval van dubbele melding zal de 

aanvraag niet aanvaard worden  

Natuurlijk persoon 

Naam*: ……….……………………..………….…………………… 

Voornaam*:  …………………........................................  

Tel/ GSM*: ………………………………………………………….. 

Email*: ………………………………………………………………… 

Rechtspersoon 

Naam*: ……….……………………..………….…………………… 

Juridische vorm*: …………........................................  

Bedrijfsnummer/BTWnr*.: ………………………………….. 

Email*: ………………………………………………………………… 

 

PAARDACHTIGE STAP 1: Identificatie van de paardachtige  
 

Naam*: ……………………………………..…………………………..................... U.E.L.N. : ………………………….…….…………………………… 

Geslacht*:  ☐ Merrie  ☐ Hengst  ☐ Ruin     (datum castratie indien gekend .…….../………/……..) 

Geboortedatum of vermoedelijk jaar van geboorte: …………………..………………………… 

Land van geboorte: ……………………………………….  

Type*:           ☐ Paard          ☐ Koudbloed           ☐ Pony          ☐Ezel          ☐zebra          ☐ Ander : ……………………….  

Beschikt reeds over een microchip*:  ☐ Ja   

☐Neen  

 

PAARDACHTIGE STAP 2: Afstamming  
 

De te identificeren paardachtige is:  

☐ Zonder vastgestelde afstamming  

☐ Met vastgestelde afstamming (ik beschik over een certificaat van een erkende fokvereniging of fokorgaan met 

vermelding van de afstamming). Naan van de fokvereniging of het fokorgaan: 

………………………………………………………………………………  
Stuur een kopie van dit certificaat mee met deze aanvraag! 

 

PAARDACHTIGE STAP 3: Dierenarts voor de identificatie  

lijst van erkende identificeerders : zie www.cbc-bcp.be  

 

Voornaam: …………..……………….……………….. Naam: ………………………………………….………………Ordenummer: …………….… 

Straat: ……………………………………………………………………………………………………… Nummer: …….…..……Bus: ……….………….. 

Postcode: ………….………… Plaats: …………………………………………….……………………….……………………………………….……………. 

 

PAARDACHTIGE STAP 4: Bedrijfsplaats van de paardachtige 

☐ De plaats waar de paardachtige gehouden wordt is het adres van de houder  

☐ Ander Adres :  

Straat: ……………………………………………………………………………………………………… Nummer: …….…..……Bus: ……….………….. 

Postcode: ………….………… Plaats: …………………………………………….……………………….……………………………………….……………. 

 

V
A

LI
D

A
T

IE
 

De houder of zijn/haar mandataris verklaart dat de bovenstaande gegevens juist zijn. 

 

Handtekening : …………………………………………………………………. Datum : …………………………………………………… 

Naam en Voornaam van de mandataris ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw 
Le Studbook Belge du Cheval Miniature asbl 

Affligemdreef 111, 9300 Aalst (België) 

Email: stamboekbmp@gmail.com  -  website: www.stamboekbmp.com 


