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 · E-Mail: info@avsweb.nl

in NEDERLAND

AANVRAAG PERMISSIE VOOR EMBRYO COLLECTIE EN OVERDRACHT
Ondergetekende vraagt een permissie voor embryo collectie:
Gegevens donors Hengst
Merrie
Naam paard:
Stamboek /StB.Nr:
Geboortedatum:
Naam eigenaar:
Adres Eigenaar:
Sire / StB.Nr:
Dam / StB.Nr:
Damsire / StB.Nr:
Gegevens Embryo(s)
Methode identificatie (kleur, nummer):
Lokaal Identificatienr.
Adres Embryo winstation:
Datum Embryo winning:
•
•
•
•
•
•

Verklaring voor akkoord met de voorwaarden:
De aanvraag geldt voor slechts één embryo. Een nieuw formulier is nodig voor ieder embryo afzonderlijk
Van alle paarden die onderdeel uitmaken van deze procedure is het DNA reeds bekend en opvraagbaar,
of indien niet, zal deze op kosten van ondergetekende worden bepaald
De permissie is alleen geldig voor de hierboven vermelde paarden-combinatie. Voor iedere wijziging zal
opnieuw een verzoek moeten worden ingediend.
Dit formulier ondertekend terugzenden naar het AVS kantoor voor goedkeuring
Dit formulier zal na goedkeuring worden genummerd, getekend en gearchiveerd worden door het AVS
Bij ontvangst van de goedkeuring vindt u een nieuw document genaamd: ’NOTIFICATIE VAN EMBRYO
OVERDRACHT, VERKOOP OF EXPIRATIE’ dat onverwijld moet worden ingevuld en opgestuurd naar het
AVS na de embryo overdracht of als het embryo wordt doorverkocht aan derden of als het embryo is
geëxpireerd, tezamen met een geldige dekbon van de vader van het embryo. Zonder de dekbon is de
vereiste ET documentatie niet compleet.
Ondertekening voor akkoord t.a.v. alle onderdelen in bovenstaande verklaring:

Datum: ___________________ Plaats: ____________________________________________________
Naam eigenaar Embryo of bevoegde agent: __________________________________________________
Functie:______________________________________________________________________________
Handtekening: ________________________________________________________________________
Akkoordverklaring AVS: (wordt op het AVS voor u ingevuld en retour gezonden)
Datum: ___________________________
Permissienummer: __________________
Namens het AVS: ___________________

Stempel:

