
 
 
 
 

Studbook Zangersheide VZW 
Domein Zangersheide 

3620 LANAKEN 

Tel: 089 73 00 30  –  Fax: 089 71 84 10  –  Email: studbook@zangersheide.com  –  Website www.zangersheide.com 

 

AANVRAAGFORMULIER IDENTIFICATIE PAARDACHTIGE 
 

 
HOUDER: 

� natuurlijk persoon  � rechtspersoon (firma)  

Voornaam (of juridische vorm van de firma): …………….…………..……...  

Naam (of firmanaam): …….…………...….……………….…………………………….… 

Straat: ……………………………..……………………..…………… Nummer: …..…….……Bus: …………………. 

Postcode: …………..……………… Plaats: …………………………………………………………….…………...…. 

Tel: ............................. GSM: ………...................... Fax: …….................. Email: …….………….….................... 

 
VERBLIJFSPLAATS VAN DE PAARDACHTIGE: 

� De plaats waar de paardachtige gehouden wordt is het adres van de houder. 

� Ander adres: 

Straat: ……………………………..……………………..…………… Nummer: …..…….……Bus: …………………. 

Postcode: …………..……………… Plaats: …………………………………………………………….…………...…. 

  

DIERENARTS VERANTWOORDELIJK VOOR HET CHIPPEN (bij veulens): 
DIERENARTS VOOR DE IDENTIFICATIE (bij oudere paarden):  
(Moet een erkende Belgische dierenarts zijn.) 

Voornaam: ………………..…….………. Naam: …………………….………………Ordenummer: …………………….… 

Straat: ……………………………………………………….…………… Nummer: …………..……Bus: ……….………….. 

Postcode: ……………….………… Plaats: …………….……………….……………………………………….……………. 

 
IDENTIFICATIE VAN DE PAARDACHTIGE: 

Naam :   ���������������  Z 

Geboortedatum : .. / .. / ….         Geslacht  :  � Merrie   � Hengst                     Kleur : ………………….. 

De opname van het signalement gebeurt door een veulencontroleur van Zangersheide aan huis. 

 

STATUS VAN HET VEULEN: 

STATUS: een paard wordt bij de geboorte automatisch beschouwd als voedselproducerend dier. 

� Behouden in de status “bestemd voor de menselijke consumptie” (Paard kan geslacht worden). 

� Het paard uitsluiten voor menselijke consumptie. Deze keuze is definitief en onomkeerbaar  

   (Paard kan nooit worden geslacht). 
 
 

Chipnummer      ⊥    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥    ⊥      
 
BARCODESTICKER meegeven aan veulencontroleur vergezeld van dit formulier! 
 
 

LEGITIMERING ondertekening geldt als verklaring dat de gegevens juist zijn. Ongeldig zonder handtekeningen. 

 
DE HIERBOVEN VERMELDE HOUDER OF ZIJN MANDATARIS: 
 
Datum: ……./……./……….. 

Handtekening : 

De gegevens op dit formulier worden in een databank ingebracht die beheerd wordt door de Belgische Confederatie van het Paard vzw. De wet 
van 08/12/1992 betreffende het respect voor het privé leven is van toepassing. De aanvrager heeft het recht op inzage van zijn eigen gegevens. 
 

 


