ATTENTIE !
M.i.v. mei 2007 is dit formulier niet geldig
zonder een kopie van een rechtsgeldig
legitimatiebewijs van de ondergetekende(n)
Gaarne een DUIDELIJKE
een geldig:

KOPIE bijsluiten van

Rijbewijs
of
- Nederlandse Identiteitskaart
of
- Paspoort
van

ALLE ondertekenaars van dit formulier

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Het AVS kantoor

VERENIGING

Arabische Volbloedpaarden Stamboek

De Beek 125· 3852 PL ERMELO · NEDERLAND
Telefoon: 0577-401025 · Fax: 0577-401145 · E-Mail: info@avsweb.nl

in NEDERLAND

VERZOEK TOT WIJZIGING TENAAMSTELLING BEWIJS VAN INSCHRIJVING
VAN EEN BIJ HET AVS INGESCHREVEN ARABISCH VOLBLOEDPAARD
Ondergetekende verklaart de nieuwe eigenaar te zijn van het Arabisch Volbloedpaard
Naam paard: __________________________________ ☐ Hengst
AVS Registratienummer:

☐ Merrie

☐ Ruin

A. _____________________

en verzoekt de tenaamstelling van het bewijs van inschrijving te wijzigen op naam van:
Dhr / Mevr * : __________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________________
Postcode: _______________ Woonplaats: ____________________________________
Tel: _________________________ Email: ____________________________________
Verklaring voor overschrijving:
Ondergetekende
• is op de dagtekening van dit formulier 16 jaar of ouder
• is reeds lid - of is bereid om lid te worden van het AVS
• verklaart middels deze ondertekening het paspoort en eventueel het bewijs van inschrijving
behorende bij bovengenoemd paard op wettelijke wijze in bezit heeft gekregen op risico van
valsheid in geschrifte
• ONDERSTAANDE DOCUMENTEN MOETEN MEEGESTUURD WORDEN
met deze aanvraag:
o het originele bewijs van inschrijving, indien van toepassing:
Conform nieuwe regels in 2012 moet de oude eigenaar dit document opsturen naar het stamboekkantoor waarmee
afstand wordt gedaan van het paard als geregistreerde. Indien u dit document toch reeds in bezit heeft, moet u dit
onverwijld meesturen met uw overschrijvingsaanvraag
o het originele paspoort van bovengenoemd paard i.v.m. controle en tenaamstelling
o een duidelijke kopie van het deel zijn of haar paspoort, identiteitskaart of rijbewijs waar
dezelfde naam en handtekening op staan als op dit formulier
• wil het bewijs van inschrijving en het paspoort wel/niet * aangetekend retour ontvangen
Het AVS beveelt aan om officiele documenten aangetekend te versturen en neemt geen verantwoordelijkheid voor verlies
daarvan in de post en behoudt het recht om contatct op te nemen met de laatstbekende eigenaar van het bewijs van
inschrijving, om dit verzoek te verifiëren en/of te conformeren.
Ondertekening voor akkoord t.a.v. alle onderdelen in bovenstaande verklaring:
Datum: ___________________ Plaats: _________________________________
Handtekening bovengenoemde: ________________________________________

*) doorhalen wat niet van toepassing is

