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Graag volledig invullen, onvolledige aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.  
Let op: ook pagina 2 (schets intekenen).  
 

Transpondernummer: ______________________________________________________ 
 
Gegevens aanvrager (eigenaar/houder) tevens factuur adres 

Naam  Voorletters  

Geboortedatum  geslacht M / V 

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Telefoonnummer  e-mailadres  

(Eventueel) lidnummer  KvK nummer  

 
Gegevens eigenaar (in te vullen door de aanvrager als deze niet de eigenaar is) 

Naam  Voorletter(s)  

Geboortedatum  Geslacht M/V 

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Telefoonnummer  e-mailadres  

(Eventueel) lidnummer  KvK nummer  

 
Gegevens paardachtige 
Paardachtige is wel/niet* geregistreerd (* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

 ja, registratienummer: _________________________________________________ 
(graag een kopie van beide zijden van het certificaat bij deze aanvraag voegen) 
 

Soort  paard    pony    ezel    zebra    anders, nl: 

Naam  

Geslacht  hengst   ruin   merrie 

Geboortedatum  

Levensnummer  

Zijn kleur en signalement in overeenstemming met het registratiebewijs?  

 ja  nee, dan volledig nieuw signalement opnemen. 
 

Signalement 

Kleur                                                    

Hoofd   

RV  

LV  

LA  

RA  

Kenmerken  

 
Checklist paardenpaspoortconsulent / gekwalificeerde dierenarts (aankruisen zodra uitgevoerd) 

 Signalement gecontroleerd.     

 Gecontroleerd op aanwezigheid transponder. 

 Transponder ingebracht en werking gecontroleerd. 

 Kopie (origineel) registratieformulier cq. paspoort ingenomen. 

 Barcodesticker geplakt op registratieformulier en registratiebewijs. 

 Gecontroleerd op aanwezigheid van klinische tekenen van een chirurgische ingreep om een in het verleden 
geïmplanteerde transponder te verwijderen. 

 Schets ingetekend.   
 
Let op:  Achterkant van dit formulier de getekende schets invullen!! 
 
Handtekening aanvrager (eigenaar/houder):_________________________ datum: _______________________ 
 
Het paspoort wordt aangetekend verzonden. Hiervoor worden extra kosten  in rekening gebracht (tarief Post NL). Het paspoort wordt verzonden nadat de volledige 
kosten aan het NRPS, afdeling paspoorten NQHA,  zijn voldaan.  

            
Gegevens paardenpaspoortconsulent / gekwalificeerde dierenarts 

Naam   Stempel  

Telefoonnr.  

  
Datum  Handtekening 

 
 
DIT FORMULIER BINNEN 7 DAGEN NA INVULLEN OPSTUREN NAAR DE PASPOORTUITGEVENDE INSTANTIE:  

NRPS, afdeling paspoorten NQHA, Oude Arnhemseweg 103, 6741 EG Lunteren 
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Om de identiteit van een paardachtige te verifiëren is het zaak dat het identificatiedocument allereerst een zeer getrouwe beschrijving van de 
paardachtige bevat: een beschrijving in woorden van het dier en zijn kenmerken en een gedetailleerde getekende schets van de individuele en 
karakteristieke kenmerken van de paardachtige. De getekende schets worden ingevuld met rode balpeninkt voor de kenmerken en met zwarte 
balpeninkt voor de kruinen op basis van de richtlijnen van de World Equestrian Federation (FEI) of Weatherbys. 
Heeft u tevens digitale foto’s gemaakt, dan dienen wij 2 foto’s digitaal te ontvangen (1 van de linker en 1 van de rechterzijde van het paard met het 
hoofd naar de camera gedraaid). Deze foto’s kunt u mailen naar info@nrps.nl met vermelding levensnummer en/of transpondernummer en naam 
van het dier. 
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