
Hengstenhouders

Gratis en gloednieuw administratiesysteem
voor elke Z-hengstenhouder!
In november 2013 ging Studbook Zangersheide van start met fase 1 van de administratieve vereenvoudiging 
voor haar fokkers. Met slechts enkele muisklikken kan u vandaag een veulen aanmelden bij ons stamboek. 
Het bleek een schot in de roos en vanaf dag één werden tientallen veulens online ingeschreven. Een fokker 
moet fokken, en al het papierwerk wil Zangersheide van haar fokkers overnemen. U registreert uw veulen 
en ons team van medewerkers handelt verder alle administratie af. Vanaf Mei 2014 gaat Zangersheide nog 
een stap verder in het digitaliseren, dit keer met een gedetailleerd uitgewerkt administratiesysteem voor 
elke hengstenhouder met een Z-gekeurde hengst!

Voor wie?
Elke hengstenhouder met een voor Studbook Zangersheide 
gekeurde dekhengst zal ons systeem gratis kunnen gebrui-
ken op eenvoudig verzoek. Aanmelden kan via studbook@
zangersheide.com. Wanneer u aangemeld bent krijgt u 
wachtwoord en login en kan u meteen van start gaan. Het 
systeem is overal te bekijken, op uw PC maar ook op tablet 
of telefoon, waar ter wereld u ook bent.

Merriekaarten
Als hengstenhouder kan u elke nieuwe merrie die geïnse-
mineerd wordt van één van uw hengsten in de uitgebrei-
de databank opzoeken. Is de merrie nog niet gekend kan 
u ze eenvoudig toevoegen. In de online merriekaart kan u 
alle gegevens bewaren die u nodig heeft voor uw adminis-
tratie; inseminatiedata, eigenaar, eventueel gegevens voor 
embryotransfer, … U kan op een eenvoudige manier een 
dekking van één van uw hengsten toevoegen, compleet met 
afstamming van de merrie, gegevens van eigenaar, wijze van 
verzending,…

Financieel
Een van de grootste problemen bij hengstenhouders in de 
grote drukte van het dekseizoen is het opvolgen van betalin-
gen. Met dit systeem is dat geen probleem meer en krijgt u 
een duidelijk overzicht van de � nanciële situatie per hengst 
of per fokker, zoals u het zelf wenst. Het dekbewijs wordt 
pas verstuurd wanneer u daar toestemming voor geeft en 

het dekgeld dus volledig betaald is. Zo staat Zangersheide 
er niet alleen voor haar fokkers, maar is het als stamboek 
ook onze taak om te zorgen dat de hengstenhouders correct 
betaald zijn alvorens veulens geregistreerd worden. Alléén 
zo kan er geïnvesteerd worden in nieuwe hengsten en wordt 
de paardensport naar een hoger niveau getild.

Dekbewijzen
Wanneer de merrie drachtig is en u als hengstenhouder het 
dekgeld ontvangen heeft, drukt u één keer op een knop en 
wordt het dekbewijs automatisch per mail of per post naar 
de fokker gestuurd. Het is dus niet meer nodig tientallen 
documenten handmatig in te vullen, alles staat al klaar in 
ons systeem, u dient enkel nog akkoord te gaan. En dat kan 
met één muisklik! U klikt op de knop en ons systeem doet 
al de rest!

“het is de taak van het stamboek 

haar hengstenhouders � nanciële 

zekerheid te bieden, een dekbewijs 

wordt pas gestuurd als de volledige 

dekking betaald is”


