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HENGST TER DEKKING AANBIEDEN 
 

Op onze website www.stamboekbmp.com kunnen hengsten ter dekking worden aangeboden. 
Voorwaarde: de hengst moet bij BMP goedgekeurd zijn als dekhengst! 

  
Mail dit formulier samen met (maximaal) 3 foto's naar stamboekbmp@gmail.com 

Een advertentie kost 5 euro voor BMP-leden en 15 euro voor niet-leden.  
 

GEGEVENS TE VERMELDEN IN DE ADVERTENTIE 
Alle gegevens verplicht in te vullen! 
 

Naam van de hengst: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 BMP- nummer*: 
* het BMP-nummer is terug te vinden in het paspoort of op het registratiedocument     

   
Geboortedatum:  ….. / ….. / ……….  Schofthoogte: ……………….. cm 
 
Stamboeken waarvoor de hengst ter dekking staat: …………………………………………………………………………… 
 
Behaalde premie bij keuring BMP: …………………………….. (optioneel: behaald percentage: ……..…………%) 
 
Afstamming: 

Vader: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Moeder: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

BMP predicaat behaald?   ☐ neen  ☐ ja, namelijk: …………………………………….…………… 

 
Tekst voor de advertentie 
Geef een duidelijke omschrijving van de hengst, bijvoorbeeld: karakter, kleur, getest op dwerggen en overige 
belangrijke informatie. Verwijzen naar eigen website voor meer informatie, foto’s en filmpjes is hier eveneens 
mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekgeld*: € ……………………….. (dekgeld opgeven) inclusief / exclusief* verblijf merrie – op aanvraag 
* schrappen wat niet past 

Voor meer info kunt u contact opnemen met: (Naam, website, e-mail, telefoonnummer) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

B M P H                         

http://www.stamboekbmp.com/


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

 

 

Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw  -  Affligemdreef 111  -  9300 Aalst  -  België 
Ondernemingsnummer: 453.342.366  -  RPR Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Dendermonde 

Email : stamboekbmp@gmail.com  -  website: www.stamboekbmp.com 
IBAN: BE23 7332 2916 8691  -  BIC: KREDBEBB 

 

 

GEGEVENS VAN DE ADVERTEERDER 
 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Adres: ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

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

BMP-lid:  ☐ ja  ☐ neen  
 
   
 

VALIDATIE 

 
Een advertentie “ter dekking” staat voor 1 dekseizoen online, nadien wordt de advertentie verwijderd. 
Kan de advertentie vroeger worden verwijderd omdat het paardje bijvoorbeeld werd verkocht, laat 
het ons weten. Zo houden wij onze website up-to-date voor iedereen. 
 
o Ik bevestig op de hoogte te zijn dat mijn advertentie pas wordt geplaatst na de betaling van de 

kostprijs voor de advertentie (5 euro voor BMP-leden en 15 euro voor niet-leden).  
o Ik verklaar het BMP op de hoogte te brengen zodra de advertentie kan verwijderd worden.  
 
 
Datum en handtekening: 
 


