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MUTATIEFORMULIER VOOR PAARDACHTIGE NR 4
BESTEMD VOOR DE DIERENARTS
WIJZIGING VAN STATUUT – HERMERKING
U kan rechtstreeks een mutatie invoeren via HorseID (BCP e-platform) : www.horseid.be
(GELIEVE DIT DOCUMENT IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN, TE ONDERTEKENEN EN TE STUREN NAAR BOVENSTAAND ADRES)

TE MUTEREN PAARDACHTIGE
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UELN

-

-

MICROCHIP

UIT TE VOEREN MUTATIE
1

HERMERKING (de microchip is niet meer leesbaar)

Datum:

Nieuwe microchip
Gelieve het paspoort met de vermelding van de nieuwe microchip op te sturen
De identificeerder plant de nieuwe microchip in en vermeldt de nieuwe elektronische code, voorafgegaan door de
vermelding “hermerking”, naast de oude code in het identificatiedocument zoals voorzien in de verordening
2015/262.
De identificeerder vermeldt vervolgens in dezelfde rubriek de validatiedatum en plaatst er zijn stempel.
De stempel wordt deels geplaatst op de zelfklever met de code van de nieuwe microchip en deels op de pagina van
hoofdstuk I, deel A van het identificatiedocument.

2

WIJZIGING VAN STATUUT
Definitieve uitsluiting van de slacht door beslissing van de dierenarts

Datum:

Ik bevestigd dat de uitsluiting in het paspoort werd vermeld (Sectie: Medische behandeling –
eindbestemming van het dier)

LEGITIMERING (verplicht – deze aanvraag is ongeldig zonder handtekening)
De dierenarts verklaart dat de bovenstaande gegevens juist zijn.

Naam en Voornaam: ……………………………………………………………………………………. ordenr : …………………………………

Stempel en handtekening: ……………………………………………………………………………………………
De gegevens op dit formulier worden in een databank ingebracht die beheerd wordt door de vzw Belgische Confederatie van het Paard. De wet van 08-12-1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De aanvrager heeft het recht op inzage van de hem betreffende gegevens en kan deze laten wijzigen.
Mutatieformulier NR 4 bestemd voor de dierenarts (uitsluiting en hermerking) – V2- Maart 2016

Les données reprises sur ce formulaire sont destinées à être introduites dans une base de données, gérée par l’asbl Confédération Belge du Cheval. La loi du 08/12/1992
relative au respect de la vie privée est d’application. Le demandeur a le droit de consulter et de faire modifier les données qui le concernent.
Formulaire de mutation (changement de detenteur)- V1 - janvier 2014

