
 

 

PRE Stamboek Nederland 

Nieuw Laar 5 
5258TL Berlicum 
 
Voorzitter   
Mevr. A.M. Ouwehand 

Tel: 06-18689278 

E-mail:  a.m.ouwehand@kpnplanet.nl  
 
Secretariaat  
Tel: 06-18689278 

E-mail: PREstamboek-secretariaat@kpnmail.nl  
 
Penningmeester/stamboekzaken 
L.C. Maas Mombers 

Tel: 06-28554884 

E-mail:  lc.maas@home.nl 
 
Algemeen bestuurslid 
L.v.Belkum 

Tel:06-53762978 

E-mail: linda@fincalinda.nl 

  In dit nummer:  

  De veulens komen er weer aan.  1 

  Inschrijving veulens in LGANCCE stamboek. 1  

  Adressen bestuur. 1  

   Inschrijving andere veulens. 1    

   Dekformulieren aanmaken. 2   

   Paard verkocht en overschrijven. 2  

   Import paarden. 2  

   Persoonlijke pagina. 2 

De veulens komen er weer aan en moeten aangemeld worden ! 

Let op dat u geen boete krijgt voor het te laat aanmelden van uw 
veulen. Wilt u een veulen inschrijven in het LGANCCE stamboek 
dan geldt dat veulens in de eerste 15 dagen na geboorte aange-
meld moeten worden middels het dekformulier. U kunt daarop de 
gegevens van het veulen invoeren en wij zorgen dat u op tijd uw 
papieren heeft om het veulen te laten identificeren.   

LGANCCE regel: Paarden geboren voor 01-07-2015 en nog niet 
opgegeven voor aanmaak van een LGANCCE paspoort krijgen een 
extra boete ad. € 300.--. Paarden geboren na deze datum moeten 
zijn aangemeld en betaald voor zij 12 maanden oud zijn. Dit geld 
dus alleen voor paarden uit het  LGANCCE register. 

 

Inschrijving van veulens in LG ANCCE stamboek 

Bij inschrijving van een veulen, moet er bloed afgenomen worden 
en het veulen moet gechipt worden. De fokker krijgt hiervoor, 
nadat de aanvraag binnen is, van het stamboek de papieren toe-
gestuurd samen met het bloedkaartje.   

Deze formulieren gaan altijd vergezeld van een brief waarin staat 
op uiterlijk welke datum alles weer ingeleverd moet zijn bij het 
stamboek. De termijn die aangegeven wordt door het stamboek is 
altijd ruim genoeg om daadwerkelijk een dierenarts te bestellen, 
het veulen door de dierenarts te laten chippen, bloed af te laten 
nemen en te identificeren.  

Wij willen er u op wijzen dat vanaf het moment waarop u uw aan-
vraag heeft ingediend, de procedure en dus ook de tijd waarbin-
nen het veulen moet zijn ingeschreven, begint te lopen.  Eigena-
ren van veulens leveren vaak veel later dan de uiterste inleverda-
tum in de  eerdergenoemde brief de aanvullende gegevens.   

Om binnen de wettelijke termijn van inschrijving van een veulen 
te blijven, moet het stamboek vervolgens in een aparte, dikwijls 
spoedzending de aanmelding van het veulen naar Spanje sturen.  

Omdat het voorgaande vaak voorkomt,  zijn wij genoodzaakt de 
veuleneigenaar de extra verzendkosten naar Spanje (via Fedex) in 
rekening te brengen. Deze kosten zijn niet gering en kosten €60.—
voor verzending. 

 

Inschrijving van andere veulens in het PRE stamboek  Nl.  

Wat is het verschil met PRE veulens? In het LG ANCCE stamboek 
worden alleen PRE paarden ingeschreven die uit voor de fokkerij 
goedgekeurde ouders komen. In dit geval gaat het om de Pura 
Raza Española paarden.  

Het PRE stamboek Nederland verzorgt de papieren van deze paar-
den, maar ook de papieren van paarden die niet uit goedgekeurde 
PRE paarden en/of kruisingen geboren worden en andere  import 
paarden. 
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Veulens die dus niet in het LG ANCCE stamboek ingeschreven 
kunnen worden omdat zij niet van Apto gekeurde ouders zijn 
of kruisingen, worden in het Nederlandse boek ingeschreven 
en door ons voorzien van een paspoort. Voor deze veulens 
geldt dat deze paarden in de eerste 6 maanden van hun le-
ven een paspoort moeten hebben.   

Geeft u deze veulens te laat op, dan zijn wij verplicht een 
stempel in het paspoort te zetten dat het paard niet geschikt 
is voor humane consumptie. Lever om dit te voorkomen dus 
uw aanmelding tijdig in.   

 
Paard verkocht en niet overgeschreven door nieuwe eige-
naar 
Als u een paard verkocht heeft kan het zijn dat de nieuwe 
eigenaar het paard niet op zijn naam wil overschrijven. Vol-
gens de databank blijft u dan steeds nog de eigenaar van het 
paard. U kunt op uw persoonlijke pagina bij LG ANCCE aange-
ven dat u het paard heeft verkocht. Kunnen er geen misver-
standen ontstaan over het eigendom van het betreffende 
paard, bijvoorbeeld als het gaat om aansprakelijkheid. 

 
  
Import paarden. 
Vanaf 1 januari 2016 bepaalt Europese wetgeving dat men 
verplicht is om paarden die in Nederland geïmporteerd 
worden binnen 30 dagen aan te melden. Dit geldt voor alle 
paarden uit het buitenland.  
 
Paarden die niet aangemeld zijn binnen dat tijdsbestek,  zijn 
in principe illegaal in Nederland. U kunt bij ons stamboek 
terecht voor alle paarden uit Spanje voor registratie van het 
paard in Nederland, overschrijven van eigenaar, kopie pas-
poorten etc.. 
 
  

  

Persoonlijke pagina bij LG ANCCE 

Zoals u weet, heeft iedere eigenaar en fokker een persoonlij-
ke pagina  in het systeem/website van  LG ANCCE. Hiervoor 
heeft u de inloggegevens van ons ontvangen of kunt u die bij 
ons opvragen. 

Op deze persoonlijke pagina van LG ANCCE  kunt u uw gege-
vens inzien zoals die bij ons bekend zijn. Het programma 
geeft ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld uw adres of ver-
dere contactgegevens aan te passen. Bijvoorbeeld bij verhui-
zing of verandering van E mailadres.   

Houd er rekening mee dat als u uw contactgegevens op deze 
persoonlijke pagina verandert of aanpast wij als stamboek 
Nederland daar niet van op de hoogte zijn.  En dat kan lastig 
zijn als wij u iets per post of digitaal willen sturen.   

Gelieve dus alle aanpassingen ook aan ons te melden! Een E 
mail is voldoende. 

 

 

 

Dekformulieren aanmaken. 

Op uw persoonlijke pagina van LG ANCCE kunt u als hengste-
neigenaar zelf dekformulieren aanmaken en printen voor het 
huidige jaar. (Dekformulieren voor andere dan het huidige 
jaar moet u bij het stamboek aanvragen.)  

Heeft u een dekformulier aangemaakt en  geprint, dan kunt u 
dit blad uitsluitend voor 1 dekking gebruiken. Het blad kopi-
ëren en de kopie nogmaals voor een andere dekking gebrui-
ken, is verboden.  

Reden hiervoor is dat elk dekformulier een uniek nummer 
heeft en dit nummer ook het nummer wordt van het pas-
poort van het veulen wat uit deze dekking voortkomt.  

 


