
teeF

Naam:   _________________________________________

Kennelnaam: ________________________________________

Ras:   _________________________________________

Stamboom Nr:  ______________________________________

Tatoeage:  _________________________________________

Microchip:  _________________________________________

voorbehouden aan de Kon. Maat. St-hubertus ontvangstdatum opmerkingen
Eig. Lft.. Haar Maat. Dr. HD

R

T

eigenaaR(S) van De teeF

Kennelnaam:   ______________________________________

Naam:   ________________________________________

Voornaam:  

Adres:  ________________________________________

Postcode:  

 ________________________________________

E-mail:   ________________________________________

Tel:  ________________________________________

GSM:  ________________________________________

Fax:   ________________________________________

BTW:  ________________________________________

Bankrekening:  _______________________________________

Informaticaref. Dekkingsdatum : 

geboortedatum :  

het nest bestaat uit Reu(en)  en teeF(ven)

 Waarvan Reu(en)  en teeF(ven)
	 nog in leven op deze datum.

eigenaaR(S) van De Reu

Naam:    _________________________________________

Voornaam:   _________________________________________

Adres:  _________________________________________

Postcode:   _________________________________________

Woonplaats:  _________________________________________
b

Reu

Naam:   _________________________________________

Kennelnaam: ________________________________________

Ras:   _________________________________________

Stamboom Nr:  ______________________________________

Tatoeage:  _________________________________________

Microchip: __________________________________________  

Informaticaref.

Ondergetekenden bevestigen de echtheid van bovenstaande gegevens, verklaren zich aan de reglementen van de Koninklijke Kynologische 
Unie Sint-Hubertus te onderwerpen en de richtlijnen op de keerzijde met aandacht te hebben gelezen. 

Gedaan te ________________________________________, op ____ / ____ / ________

 

Handtekening(en) van de eigenaar(s) van de teef

 

Handtekening(en) van de eigenaar(s) van de reu 

BELangRijK : vooRaLeeR Dit DocuMent in te vuLLen, geLieve De RichtLijnen oP De KeeRzijDe aanDachtig te Lezen

Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus, vzw
tot instandhouding en verbetering van de hondenrassen in Belgïe 
Albert Giraudlaan 98 - 1030 Brussel - Website: www.kmsh.be 
Tel: +32 2 245 48 40 - Fax: +32 2 245 87 90 - BTW: BE 409 818 268 - Fortis: 210-0634049-12

aDReS WaaR het neSt zich BevinDt
(indien het nestadres niet hetzelfde is als het eigenaarsadres ) :

 

AANVRAAG DNA-ANALYSETEST

 1 PUP VOLLEDIGE NEST 

	 dag	 maand	 jaar

  
Dek- en geboorteaangifte 

DNA Code (ISAG 2006): ______________________________ DNA Code (ISAG 2006): ______________________________

Woonplaats: 



INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DE 

DEK- EN GEBOORTEAANGIFTE 

INSTRUCTIES: 

Invullen in DRUKLETTERS 

 De KMSH moet in het bezit zijn van de dek- en geboorteaagifte binnen de VEERTIEN dagen na de geboorte. De 
fokkers moeten in geval van betwisting het bewijs kunnen voorleggen van de verzending binnen die termijn. 
Vandaar het belang van een aangetekende zending. 

 De originele stamboom van de teef moet bij de aangifte gevoegd worden om de behandeling van het dossier te 
bespoedigen. 

 Bij ontvangst van de aangifte zal de KMSH een factuur opstellen voor de kosten van de identificatie. 
 Nabetaling van deze factuur wordt het document “Aanvraag van Stambomen” naar de fokker gestuurd. Op dit 

document zijn de gegevens (naam, adres en telefoonnummer) van de controleur vermeld. Het is aan te bevelen 
een afspraak te maken rond de 5e levensweek. 
 

OPMERKINGEN: 

 Alleen de fokkers die de reglementen van de KONINKLIJKE KYNOLOGISCHE UNIE SINT-HUBERTUS aanvaarden, 
kunnen stambomen bekomen. 

 De KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SINT-HUBERTUS heeft het recht controle op de kennels en de nesten uit te 
oefenen. Iedere ingeschreven hond moet in de kennel aanwezig zijn en de pups moeten minstens ZEVEN weken 
bij de fokker blijven. 

 De ondergetekenden verklaren op hun eer dat ze geen of geen lid (meer) zijn van en niet deelnemen aan 
aktiviteiten van verenigingen of clubs die niet erkend zijn door de K.K.U.S.H. of de F.C.I. 

 Indien de “Aanvraag van Stambomen” niet geldig gemaakt worden binnen de vier maanden na de geboorte, 
stuurt de KMSH een aangetekende aanmaning naar de fokker en heeft zij het recht een boete op te leggen 
gelijk aan de prijs van de stambomen (artikel 18.1). 
 

ELKE AFWIJKING AAN DEZE STRIKTE REGELS MOET AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE K.M.S.H. VOORGELEGD 
WORDEN. 
IN GEVAL VAN VALSE VERKLARINGEN STELT MEN ZICH BLOOT AAN EEN DEFINITIEVE UITSLUITING. 
 
IDENTIFICATIE: 

Om een LOSH-stamboom of een inschrijving in het ALSH te bekomen moeten alle levende pups geïdentificeerd worden 
volgens de normen erkend door de KMSH. 

Alle pups geboren vanaf 1.1.10 is de identificatie door middel van elektronische chip verplicht. 
De chip wordt ingeplant door de dierenarts-identificeerder, die de documenten voor de BVIRH-ABIEC invult en een 
paspoort aflevert. De chip moet voor het vertrek van het nest bij de fokker gecontroleerd worden door de diensten van 
de KMSH en de controleur moet de “Anvraag van Stambomen” ondertekenen. Op het ogenblik van de controle moet het 
volledige nest met de moederteef bij de fokker aanwezig zijn. 

DNA 

De DNA-testen van de ouderdieren en van minimum één pup verplicht voor de nesten vanaf 1 januari 2009. 

PRIVACY 

Art. wet 8/12/92.BD 18/03/93. Door de gegevens van dit document in haar bestanden te registreren, zal de KMSH, gevolg 
kunnen geven aan uw aanvraag en u regelmatig op de hoogte houden van haar aktiviteiten. 
Wij berichten u tevens dat u de mogelijkheid wordt geboden om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u 
bezitten en dat u het recht hebt er de verbetering of de verwijdering van te vragen. Behoudens tegenbericht van 
uwentwege, mogen wij deze gegevens door ons overgemaakt worden aan derden. 
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