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AANVRAAG DUPLICAAT PASPOORT 
 
OPGELET: wettelijk gezien kan en mag een paard slechts over 1 paspoort beschikken. Het is dus niet 
mogelijk een nieuw paspoort aan te vragen indien het paard nog steeds beschikt over zijn originele 
paspoort. Bovendien kan het BMP enkel een duplicaat van een paspoort afleveren indien het originele 
paspoort eveneens door BMP werd afgeleverd. 
 

☐ Ik verklaar hierbij op erewoord dat het originele paspoort is verloren / gestolen (schrappen wat niet past). 

 
Een duplicaat van een paspoort wordt afgeleverd aan de eigenaar van het paard zoals die bij BMP is 
gekend. Indien het paspoort aan een andere persoon moet worden afgeleverd, zal eerst een transfer voor 
dit paard moeten worden uitgevoerd en moet het bewijs van houderschap van BCP of Horse-ID worden 
toegevoegd. 
 

GEGEVENS VAN HET PAARD WAARVOOR EEN DUPLICAAT WORDT GEVRAAGD 
 

Volledige naam: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Geboortedatum: ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
  

UELN nummer:  
 

Chipnummer:  
 
 

GEGEVENS VAN DE PERSOON DIE HET DUPLICAAT AANVRAAGT 
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon / GSM: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

☐ De aanvrager is reeds lid van het BMP. Een duplicaat kost 150 €. 
 

☐ De aanvrager is nog geen lid van het BMP, maar wenst nu lid te worden. Een duplicaat kost 150 €, 
lidgeld tot het eind van het jaar 50 €, dus samen 200 €. 
 

☐ De aanvrager wenst geen lid te worden van het BMP. Een duplicaat kost 450 € (gewone prijs x 3). 
 
 

VALIDATIE (niet geldig zonder handtekening) 

 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum en handtekening: 
 
 

☐ Ik wens mijn paspoort per aangetekende post te ontvangen. Ik betaal hiervoor een meerprijs van 15 € 
(voor verzending binnen BE) bovenop de duplicaat-prijs. 


