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 TER VERKRIJGING VAN EEN AVS CASTRATIEPREMIE
Ondergetekende,
Dhr / Mevr * : ________________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________
Postcode: _______________ Woonplaats: ___________________________________________________
Tel: _________________________

Email: ________________________________________________

AVS Lidnr 1 :____________________

Bank / Giro Rekeningnummer *:____________________________

1) Alleen AVS leden, niet achterstallig in contributie, kunnen een castratiepremie aanvragen -

*) doorhalen wat niet van toepassing is

eigenaar van de Arabische Volbloedhengst
Naam hengst: __________________________________________________________________________
AVS Registratienummer:

A. ______________

Geboren dd.

_____ ____________ ________
Dag
Maand
Jaar

verzoekt in aanmerking te komen voor de AVS castratiepremie onder de volgende voorwaarden:
Ondergetekende is verantwoordelijk dat de volgende documenten in het bezit zijn van het
stamboekkantoor voor de uiterste datum van aanvraag:
1.
2.

3.

Het originele bewijs van registratie. U ontvangt een nieuwe kosteloos retour waarop het geslacht gewijzigd zal zijn
naar ruin
Een kopie van de pagina van het paardenpaspoort waar de castratie wordt vermeld, met daarop duidelijk
zichtbaar:
a. de titel van de pagina
b. het chipnummer op de pagina
c. een verklaring van castratie en datum van de ingreep
d. een handtekening en een formele stempel van de castrateur of veterinair.
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend (NIET VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN ZULLEN ONVERWERKT
AAN U WORDEN GERETOURNEERD)

Het AVS wijst u erop dat paspoorten wettelijke documenten zijn. Onheuse handelingen met paspoorten zijn frauduleus en een strafbaar feit.

Het uiterste tijdstip, dat alle bovenstaande benodigde documenten voor een castratiepremie-aanvraag
in bezit van het stamboekkantoor moeten zijn, is:
• 31 december van het jaar dat de hengst 3 jaar oud is geworden, ongeacht of er is deelgenomen aan een
veterinaire- of premiekeuring voor hengsten.
• Zonder leeftijdslimiet, indien de hengst drager is van de genetische mutaties SCID, CA en/of LFS.

Het AVS beveelt aan om officiele documenten aangetekend te versturen en neemt geen verantwoordelijkheid voor verlies daarvan in de post.

Ondertekening voor akkoord en het voldoen aan bovenstaande voorwaarden:
Datum: ____________ Plaats: _____________________ Handtekening_____________________________

