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AVS AANVULLENDE VERKLARING VEULENREGISTRATIE 

 
Ondergetekende - (KvK erkend bedrijf, privé-fokker, vertegenwoordiger namens -een combinatie) 

Naam / Bedrijf:  KvK Nummer i.v.t.):  

Adres:  

Postcode:  Woonplaats:  

Land:  

Email:  

- fokker van onderstaand veulen –  (informatie overeenkomstig met de informatie verstrekt op de veulenaangifte) 

Naam veulen:  

Naam vader:  Naam moeder:  

Geboortedatum:  Geboorteland:  

- verklaart dat, naar zijn/haar beste weten, bovengenoemd paard voldoet aan de onderstaande antwoorden met betrekking 
tot de productie, conceptie, bevruchting en de verboden methodes zoals vermeld onder WAHO regels 20, 21 en 22 - 

WAHO Regel 20.1 Is een gecloond paard □ Nee     □ Ja 

WAHO Regel 20.2 Is een nakomeling van een gecloond Arabisch Volbloedpaard □ Nee     □ Ja 

WAHO Regel 21.1 Is geproduceerd d.m.v. het gebruik van eicellen van een overleden merrie □ Nee     □ Ja 

WAHO Regel 21.2 Is geproduceerd d.m.v. iedere wijze van In Vitro Fertilisation (IVF) incl. ICSI □ Nee     □ Ja 

WAHO Regel 22.1 Is op enigerlei wijze genetisch gemanipuleerd in het embryo stadium of later □ Nee     □ Ja 

WAHO Regel 22.2 
Is een nakomeling van een Arabisch Volbloedpaard wat op enigerlei wijze genetisch was 
gemanipuleerd in het embryo stadium of later 

□ Nee     □ Ja 

WAHO Regel 22.3 Is een product van genetisch gemanipuleerde ei-  or spermacellen □ Nee     □ Ja 

WAHO Regel 22.4 
Is een nakomeling van een Arabisch Volbloedpaard wat een product was van genetisch 
gemanipuleerde ei-  or spermacellen 

□ Nee     □ Ja 

- en is er bewust van dat indien, na registratie van bovenstaand veulen, er feiten bekend worden welke de waarheid van deze 
verklaring in twijfel trekken, de registratie ongedaan kan worden waarmee het veulen en al zijn/haar nakomelingen worden 
verwijderd uit alle van toepassing zijnde WAHO stamboekregisters en dat alle voortvloeiende schade-, juridische- en andere 
relevante kosten onder mijn verantwoordelijkheid zullen vallen. 

AVG FOKKER 
Ik ga ermee akkoord dat mijn  benodigde standaard persoonlijke gegevens worden 
geprint in het paspoort en/of het bewijs van inschrijving, waar van toepassing. 

□ Ja     □ Nee 

Handtekening: Plaats: Datum: Bedrijfsstempel  

______________________ ______________________ ______________________  

- ALLEEN indien de fokker NIET de beoogde geregistreerde eigenaar van bovengenoemd veulen is,  onderstaande invullen: 
  Ondergetekende – Geregistreerde eigenaar van boven vermelde moederdier en beoogde  geregistreerde eigenaar  
bovengenoemd veulen: 

Naam / Bedrijf:  KvK Nummer (i.v.t):  

Adres:  

Postcode:  Woonplaats:  

Land:  

Email:  

- verklaart: 

AVG EIGENAAR 
Ik ga ermee akkoord dat mijn  benodigde standaard persoonlijke gegevens worden 
geprint in het passport en/of het bewijs van inschrijving, waar van toepassing. 

□ Ja     □ Nee 

Handtekening: Plaats: Datum: Bedrijfsstempel  

______________________ ______________________ ______________________  

 


