Datum binnenkomst…………………
Nestnummer…………………………

DEKAANGIFTE
Ten behoeve van een aanvraag voor inschrijving van het nest in het
Nederlandse Hondenstamboek (NHSB), de Bijlagen of Registers.
Achternaam fokker:………………………...………………….

Voorletters:……………

Adres: …………………………………………………………..

Geboortedatum fokker:……….…………

PC…………….Woonplaats:…………………………….…..…

Telefoonnr.:………………………………

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

Bank/Giro nr.: ……………………………

Kennelnaam:……………………………………………………

Kennelnr.:…………………………………

TEEF:…………………………………………………...........…

NHSB nr:……………………..…

REU: ……………………………………………………….…….

NHSB of Reg.nr: ………………………

Naam eigenaar: ……………………………………………..….

Voorletters: ……………

Adres: ………………………………………………………….…
PC…………….Woonplaats:…………………………….…….…

Land: ………………………………..

Dekkingsdatum:: ……………………………………………..….

Kunstmatige inseminatie: ja / nee

Fokker en eigenaar van de reu verklaren dat genoemde teef op bovenstaande datum is gedekt door genoemde reu
op een wijze zoals hierboven is aangegeven.
Door ondertekening en inzending van deze dekaangifte aanvaarden partijen de algemene leveringsvoorwaarden en
reglementen van de Raad van Beheer. Deze zijn in te zien op www.raadvanbeheer.nl.

•
•

•

•
•
•
•
•

Datum ondertekening:…………………..

Plaats:……………………………………

Handtekening fokker

Handtekening eigenaar reu

De teef dient in het NHSB te zijn ingeschreven. Indien dit niet het geval is dient u de originele (buitenlandse)
stamboom van de teef op te sturen ter registratie in het NHSB.
De namen van teef en reu en de gegevens van de eigenaren conform stamboom of registratiebewijs
invullen. Indien niet de correcte naam het correcte adres, de woonplaats of voorletters is/zijn vermeld dient de
stamboom of het registratiebewijs te worden overgeschreven op de juiste gegevens! Deze overschrijving dient
plaats te vinden voor de geboorte van de pups.
Bij het gebruik van een buitenlandse dekreu dient een kopie van de FCI erkende stamboom te worden
meegezonden met een volledige drie generatie afstamming (= dekreu + ouders + grootouders). Indien deze
afstamming op de FCI erkende stamboom ontbreekt (er staat een kruisje, leeg vak, de tekst “niet geverifieerd”,
etc.) kunt u toch een dekaangifte insturen.
Indien de reu en/of de teef titels hebben behaald die vermeld dienen te worden op de stamboom van de pups
dan verzoeken wij u hiervan de bewijzen mee te zenden.
Voor dekaangifte waar kunstmatige inseminatie is toegepast gelden aanvullen eisen (Art.III.21,lid 5&6 KR).
De dekaangifte incl evt bijlagen dient binnen drie weken na de dekking in ons bezit te zijn! Bij overschrijding
van deze termijn zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen (zie tarievenlijst).
Uw pups dienen te worden geïdentificeerd via chip door de chipper van de Raad van Beheer, niet door de
dierenarts.
De eigenaren van de rassen Dogo Argentino, Mastino Napoletano, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier
en Rottweiler verklaren door ondertekening op de hoogte te zijn van de extra voorwaarden die gesteld worden
voor inschrijving van deze rassen in het NHSB. Zij dienen de benodigde kopieën van evt. gezondheidsuitslagen,
exterieurkwalificaties en uitslagen van de MAG-/gedragtest mee te sturen. Ondanks intrekking van de RAD op 9
juli 2008 bestaat er nog steeds de verplichting voor o.a. de MAG-test voor ouderdieren!

Dit formulier dient binnen drie weken na de dekking door ons ontvangen te zijn!
Insturen aan: Raad van Beheer, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam.
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