
 

 

  



  







 



BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VOORSCHRIFTEN AANVRAAG TOT UITGIFTE VAN 
DUPLICAATPASPOORTEN VOOR PAARDACHTIGEN (PVV) 2009 

Vragenformulier duplicaatpaspoort behorende bij: 
 

Naam paard:  Transpondercode: 
 

Heeft u een AVS bewijs van inschrijving van bovengenoemd paard in uw bezit of in bezit gehad, wat op uw naam gesteld 
staat als geregistreerde bij het AVS ? 
Ƒ Nee. Ga naar vraag 2 

1. 

Ƒ Ja. U staat ingeschreven bij het AVS laatst geregistreerde in verband met bovengenoemd paard. Indien het 
paardenpaspoort is verloren of onherstelbaar is beschadigd kunt u een duplicaat aanvragen. De kosten hiervan zijn € 
175,- exclusief BTW en portokosten 

Heeft u een AVS bewijs van inschrijving van bovengenoemd paard in uw bezit, wat NIET op uw naam gesteld staat als 
geregistreerde bij het AVS ?  
Ƒ Nee. Ga naar vraag 3 

2. 

Ƒ Ja. U staat NIET bij het AVS laatst geregistreerde in verband met bovengenoemd paard. 
U verklaart dat u dit bewijs van inschrijving op legale wijze in bezit heeft gekregen. Indien het paardenpaspoort is verloren 
of onherstelbaar is beschadigd kunt u een duplicaat aanvragen mits u het originele bewijs van inschrijving aan ons 
toestuurt.  De kosten van het duplicaatpaspoort zijn € 175,- exclusief BTW en portokosten. Indien u wenst ingeschreven te 
worden als geregistreerde van bovengenoemd paard, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het AVS kantoor. 

Heeft u GEEN AVS bewijs van inschrijving van bovengenoemd paard in uw bezit. 3. 
Ƒ Ja. U bent u houder van bovengenoemd paard. Een ander(e)  (rechts)persoon dan uzelf staat (nog) ingeschreven bij het 

AVS als laatst- geregistreerde in verband met bovengenoemd paard. Gaarne een getekende verklaring van deze 
geregistreerde overleggen, aangevuld met een kopie paspoort, rijbewijs of id-kaart,  waarin deze verklaart ermee in te 
stemmen dat u een duplicaatpaspoort voor de betreffende paardachtige aanvraagt. Na ontvangst van deze verklaring als 
aanvulling op deze aanvraag kunt u, indien het paardenpaspoort is verloren of onherstelbaar is beschadigd, een duplicaat 
aanvragen.  De kosten van het duplicaatpaspoort zijn € 175,- exclusief BTW en portokosten. Indien u wenst ingeschreven 
te worden als geregistreerde van bovengenoemd paard, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het AVS kantoor. 

Wordt door iemand (bijv. de vorige eigenaar) bestreden dat u eigenaar of houder bent ? 
Ƒ Nee  

4. 

Ƒ Ja, door: 

Indien u het paard heeft gekocht:  Was er op de datum van verkoop een paspoort aanwezig ?  
Ƒ Ja, er was wel een paspoort 
5a. Ƒ  Ik heb dit paspoort overhandigd gekregen en daarna is het verloren gegaan 

5. 

5b. Ƒ  Ik heb dit paspoort niet overhandigd gekregen. Het is nog bij de laatste eigenaar 
 Ƒ Nee, er was geen paspoort.  Ik heb het paard willens en wetens gekocht zonder paspoort 
6. Sinds welke datum bent u het paspoort kwijt:  

Hoe is het paspoort kwijtgeraakt (zo mogelijk, onderbouwen met stukken):  
Ƒ Diefstal  

Ƒ Brand  

7. 

Ƒ Anders, namelijk:  
Heeft u aangifte gedaan van het kwijtraken van het paspoort:  
Ƒ Ja. Gaarne een kopie overleggen van het proces verbaal van aangifte 

8. 

Ƒ Nee 
Weet u of vermoedt u waar het originele paspoort is:  
Ƒ Nee  

Ƒ Ja. Gaarne toelichten waar:  

7. 

  

8.  Wat heeft u ondernomen om het originele paspoort in uw bezit te krijgen (zo mogelijk, onderbouwen met stukken):  

 
 

Naam aanvrager:                        Datum:                              Handtekening aanvrager: 

DIT FORMULIER BINNEN 7 DAGEN NA INVULLEN OPSTUREN NAAR HET AVS - TESAMEN MET HET 
AANVRAAGFORMULIER DUPLICAATPASPOORT - ÉN EEN COPIE VAN UW PASPOORT, RIJBEWIJS OF ID KAART ! 
 



  
NAME of the horse:  
Birthdate: .  .Sex:  0 Stallion     0 Gelding     0 Mare 
Color at Birth:      0  Black      0  Bay      0  Chestnut       >>>      0  will turn grey 
Sire:   . Dam:  . 
Breeder: . 
Owner: . 

Draw outlines of true markings (with underlying pink skin) on below figures. Use red ink. Whorls must be indicated with 
a black ‘X’ 
Teken de omlijning van blijvend witte aftekeningen (met onderliggende roze huid) in met rode pen. Maak eventueel de 
huid nat om onderliggende roze huid zichtbaar te maken. Maak lichte hoeven rood en laat donkere hoeven wit. Bij 
meerkleurige hoeven alleen de lichte gedeeltes rood maken. Kruinen moeten worden aangegeven met een zwarte ‘X’ 

 
 
Name Passport Consultant or Qualified Veterinarian: ...................................................................................................... 
 
Date/Datum: ...................................................................................................... 
 
 

 

DIAGRAMM of the horse / SIGNALEMENT van paard: 

Birthdate / Geboortedatum: Sex / Geslacht:     !Colt/Stallion   !Filly/Mare     !Gelding 

Birth-Colour / Geboorte- Kleur:       !Black      !Bay       ! Chestnut              >>>                  ! is or will turn Grey 

Sire / Vaderpaard:  Dam / Moederpaard: 

Breeder / Fokker: 

Owner / Eigenaar: 
Draw outlines of true white markings (with underlying pink skin) on below figures. Use red ink. Whorls may be indicated with a black "X"  
Teken de omlijning van blijvend witte aftekeningen (met onderliggende roze huid) in met rode inkt.  Maak eventueel de huid nat om onderliggende 
rose huid zichtbaar te maken.  Maak lichte hoeven rood, laat donkere hoeven wit. Bij meerkleurige hoeven alleen de lichte gedeeltes rood maken. 
Kruinen mogen worden aangegeven met een zwarte "X" 

 
 

 
 

 
Name Passport Consultant or Qualified Veterinarian:………………………………………………............................................................…. 
 
Date:……………………Signature:……………………………………………….....................................................……………………………….. 
 
To be filled out by AVS:  Certified dd:......................................... AVS Signature and Stamp:…………………………………………….. 
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