Aanvraagformulier tot uitgifte van Duplicaat of Vervangend Paardenpaspoort
Bij paspoortuitgevende instantie het Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS)
U dient onderstaand formulier volledig in te vullen en te sturen naar:
NRPS
Oude Arnhemseweg 103
6741 EG Lunteren

Onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.
Met deze aanvraag dient u een dierenartsverklaring in waarop het chipnummer, de ingetekende schets en
de aftekeningen van het paard/de pony vermeld zijn.
Daarnaast moet die aanvraag voorzien zijn van een stempel en handtekening van de dierenarts.

Gegevens aanvrager (eigenaar/houder)
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode en woonplaats
Email
Tel. Nr.

Gegevens pony / paard:
Naam paard: ………………………………………………………………………………………………………
Transpondercode: …………………………………………………………………………………………………
Levensnummer:……………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………..
Geslacht: ……………………………………………………………………………………………………………
Kleur:.……………………………………………………………………………………………………………….

Gegevens fokker:
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….
Postcode, Woonplaats: .………………………………………………………………………………………….
Vragenlijst:
1. Bent u eigenaar van de paardachtige:
O Zo ja, gaarne kopieën overleggen van stukken waaruit dit blijkt en indien deze niet beschikbaar zijn,
gaarne een door u ondertekende verklaring dat u de eigenaar bent en sinds wanneer
O Zo nee, bent u houder van de paardachtige:
O Zo ja, gaarne een verklaring van de eigenaar overleggen waarin deze verklaart ermee in te stemmen
dat u een duplicaatpaspoort / vervangend paspoort voor de betreffende paardachtige aanvraagt
O Nee

2. Wordt door iemand (bijvoorbeeld de vorige eigenaar) bestreden dat u de eigenaar of houder bent:
O Zo ja, door wie
O Nee
3. Indien u de paardachtige heeft gekocht: was er op de datum van verkoop een paspoort aanwezig:
O Ja, gaarne verklaring van de vorige eigenaar overleggen waaruit blijkt dat bij de overdracht het
paspoort aan u is overhandigd
O Nee
4. Sinds welke datum bent u het paspoort kwijt
5. Hoe is het paspoort kwijtgeraakt (zo mogelijk, onderbouwen met stukken):
O Diefstal
O Brand
O Anders, namelijk:
6. Heeft u aangifte gedaan van het kwijtraken van het paspoort:
O Zo ja, gaarne kopie overleggen van het proces verbaal van aangifte
O Nee
7. Weet u of vermoedt u waar het originele paspoort is:
O Zo ja, waar
O Nee
8. Wat heeft u ondernomen om het originele paspoort in uw bezit te krijgen (zo mogelijk, onderbouwen met
stukken):

Ondergetekende verklaard bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam aanvrager : …………………………………………………………………………………………………..
Handtekening aanvrager: …………..……………………………………………………………………………..
Datum en plaats: ……………………………………………………………………………………………………

U ontvangt een factuur voor de kosten van het duplicaat paspoort en/of registratiepapier van het stamboekbureau en
na betaling zullen wij de documenten aanmaken en versturen per post.

