Uitleg Paspoort/Registratiekaart
Welke dieren
NBvH maakt paspoorten voor runderen, schapen, geiten en varkens. Doel ervan is dat een dier dat
geen oormerk in heeft toch geïdentificeerd kan worden door te chippen in combinatie met een
paspoort en een contract. In dit contract staat dat je de dieren niet zult verhandelen of naar de slacht
zult brengen, zodat gechipte dieren niet in de voedselketen komen. Zijn de dieren al gechipt, dan is
er de mogelijkheid van een registratiekaart voor NBvH-leden.
Procedure
1. U levert gegevens aan.
2. U ontvangt een factuur en betaalt
3. U ontvangt een contract in 2-voud en stuurt er 1 exemplaar getekend terug
4. U ontvangt de binnenbladen van het paspoort en maakt een schets en beschrijving van het dier
erin
5. U laat het dier chippen en laat de binnenbladen tekenen en stempelen door de dierenarts en
stuurt dit terug. U vraagt een NDG pas aan bij de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren.
6. U stuurt een foto van de linker- en rechterkant van het dier per mail (JPEG)
7. U mailt een scan van de NDG pas (als Foto) naar mij toe.
8. U ontvangt het complete paspoort.

Welke gegevens aanleveren?
Naam van het dier
UBN
geslacht en kleur
soort en ras
geboortedatum en plaats
fokker/1e eigenaar + UBN indien bekend
stamboek (indien van toepassing)
vader en moeder (indien bekend)
Factuur
U ontvangt een factuur voor het paspoort. Per paspoort zijn de kosten € 13,-- voor leden en € 19,-voor niet-leden van de NBvH. Het totaalbedrag overmaken op rekening
NL54 RBRB 0852 2513 43 t.n.v. Ned. Belangenvereniging Hobbydierhouders te Gees t. Na ontvangst
van de betaling ga ik aan de slag.
Contract in 2-voud
Het contract is in tweevoud door mij ondertekend, waarvan u een ook door uzelf getekend
exemplaar aan mij terugstuurt (naar Noordermeer 5a, 1652 PD Zuidermeer) en het andere zelf
houdt.
Binnenbladen paspoort
Met uw gegevens maakt de NBvH de binnenbladen van een paspoort klaar.
De binnenbladen van het paspoort bevat een eigenaarsverklaring (pag.7), die u ondertekent.
Daarmee garandeert u dat de dieren niet worden verhandeld of in de voedselketen terechtkomen. .
Op pagina 4 of 6, afhankelijk van de diersoort staan de getekende ‘schetsen’ van de dieren, alsook
een beschrijving van de kenmerken. Deze bladzijden zo nauwkeurig mogelijk invullen, zowel tekening
als beschrijving kenmerken.

U moet zo uitgebreid mogelijk het dier beschrijven in het linkervak (het rechtervak alleen gebruiken
igv kleurverandering of chipnummerwijziging) van blz.3 of 5 en intekenen (alle vlekken en vlekjes en
kruinen) op blz. 6. Bovendien op de schets (blz. 4/ 6) met rood pijltje ↙ aangeven waar de chip is
geplaatst.

Schapen
In geval van een paspoort voor schapen is niet alleen 1 foto (zie boven) van ongeschoren toestand
maar ook 1 foto van geschoren toestand nodig. Aangezien meestal deze foto’s niet in dezelfde
periode gemaakt kunnen worden, kan een registratiekaart verzonden worden, waarmee de eigenaar
i.g.v. controle toch een id-bewijs in huis heeft. Na ontvangst van de laatste foto zal het paspoort door
mij compleet worden gemaakt en per post worden verzonden.

Chippen en ondertekenen binnenbladen paspoort
Die binnenbladen neemt u mee naar de dierenarts wanneer er gechipt gaat worden. Beide
onderdelen laten stempelen en tekenen door uw dierenarts. De dierenarts moet zowel blz.3/ 5 als
blz.4/6 afstempelen en ondertekenen. Op het schetsvel een streepjescodesticker plakken.
Vraag om (kunststof) chips van Virbac, en laat ze plaatsen in de losse huid tussen schedel en
linkeroor.
Daarna het binnenblad en 1 exemplaar van het contract aan mij terugsturen.
Foto
Ondertussen moet u van ieder dier 2 foto’s maken, 1x links en 1x rechts. Die stuurt u in originele
grootte naar mij via de mail; evenals een SCAN als FOTO van het (de) NDG-certificaat(en). Let op, van
de schapen heb ik ook een foto (linker- of rechterkant) van geschoren toestand nodig.
Paspoort thuisgestuurd
Na ontvangst van getekende binnenbladen en foto’s krijgt u de paspoort(en) thuisgestuurd.
Dieren weggeven/verkopen
Let op: als je de dieren zou weggeven, verkopen o.i.d., dan moet de nieuwe eigenaar de ‘nieuweeigenaar-verklaring’ (blz.8) in het paspoort tekenen.
U maakt een kopie van het contract en laat dat evenals uw eigen contract door de nieuwe eigenaar
tekenen. En u geeft uw originele contract (inmiddels door hem/haar getekend) aan de eigenaar mee
met de (op blz. 8 door nieuwe eigenaar ondertekende) paspoorten, het NDG-certificaat en de
streepjescode-stickers van de chip.
Registratiekaart
Sinds 2015 is voor reeds gechipte dieren ook een Registratiekaart verkrijgbaar. Het doel van de kaart
is hetzelfde namelijk het voorkomen dat een gechipt dier in de voedselketen terecht komt. Deze
kaart is uitsluitend beschikbaar voor leden van de NBvH en kost € 7,50.

