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AANVRAAG TOT GEBOORTECONTROLE (pagina 1 van 2) 
Document ingevuld en ondertekend te sturen naar het stamboek binnen de 5 dagen na de geboorte van het veulen. 

De fokker verplicht zich door het aanvragen van deze geboortecontrole om het veulen maar bij één stamboek in te schrijven bij de 
geboorte. 

 

GEGEVENS VAN HET VEULEN 
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum: ………../ …………………/ ……………………. 

Geslacht:  ☐ mannelijk  ☐ vrouwelijk 
Kleur: ………………………………………………………………………. 
 
 

GEGEVENS VAN DE HENGST – MERRIE 

 
HENGST (vader van het veulen) - voeg een kopie van het paspoort bij!! 
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Vader: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

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

UELN nummer:  
 

Eigenaar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
MERRIE (moeder van het veulen) - voeg een kopie van het paspoort bij!! 
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Vader: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

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

UELN nummer:  
 

Eigenaar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

GEGEVENS VAN DE FOKKER 
 

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

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

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
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AANVRAAG TOT GEBOORTECONTROLE (pagina 2 van 2) 
 

GEGEVENS VAN DE HOUDER 

enkel in te vullen indien anders dan de fokker 
 

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

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

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

BEDRIJFSPLAATSEN 

 
PLAATS WAAR HET VEULEN STAAT 

☐ adres van de fokker 

☐ adres van de houder 

☐ ander adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PLAATS WAAR DE HENGST STAAT 

☐ adres van de fokker 

☐ adres van de houder 

☐ ander adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PLAATS WAAR DE MERRIE STAAT 

☐ adres van de fokker 

☐ adres van de houder 

☐ ander adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

IDENTIFICATIE  

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

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

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

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

VALIDATIE (niet geldig zonder handtekening) 

 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum en handtekening: 
 
 
 
 
De gegevens op dit document worden in een databank ingebracht die beheert wordt door de Belgische Confederatie van het Paard vzw. De wet van 
08/12/1992 betreffende het respect voor het privéleven is van toepassing. De aanvrager heeft het recht op inzage van zijn eigen gegevens. 


