
Contributies / lidmaatschap

Verenigingslid 55,50€     

Stamboeklid 75,00€     

Eenmalig entreegeld gratis

Betreffende  dekkings / inseminatie (stamboeklidmaatschap verplicht)

Afgifte dioformulier hengstenhouder (per stuk) 6,15€       

Boete te laat ingeleverd dioformulier (na 1 oktober) 25,00€     

Registratie goedkeuring van angewezen hengst (röntgen en sperma onderzoek) 100,00€   

Jaarlijkse heffing goedgekeurde hengsten per dekking 6,15€       

Afgifte dekbewijs / geboorte-aangifteformulier merriehouder 6,15€       

Betreffende eerste registratie veulen (stamboeklidmaatschap verplicht)

Registratiekosten veulenboek A of B, incl. paspoort en registratiebewijs (ter keuring) 75,00€     

Registratiekosten veulenboek A of B, incl. paspoort en registratiebewijs (aan huis in Nederland 183,10€   

Registratiekosten bijboek, incl. paspoort en registratiebewijs (ter keuring) 75,00€     

Registratiekosten bijboek, incl. paspoort en registratiebewijs (aan huis in Nederland) 183,10€   

Boete te laat aangifte veulen (later dan 14 dagen na geboorte) 25,00€     

Boete te laat aangifte veulen (indien aangegeven in volgend kalenderjaar na geboorte) 274,20€   

Betreffende registratie geïmporteerd paard (stamboeklidmaatschap verplicht)

Registratiekosten Sectie Niet-fokkerij of bijboek, incl. registratiebewijs (ter keuring) 75,00€     

registratiekosten Sectie Niet-fokkerij of bijboek, incl. registratiebewijs (aan huis in Nederland) 183,10€   

Betreffende registratie paard (v.a. 4 jaar) in een ander register (n.a.v. keuring)

Graad verhoging 52,20€     

Betreffende I&R (identficatie & registratie)

Afgifte paspoort reeds geregistreerd paard 59,10€     

Chippen (ter keuring, stamboekleden) 24,50€     

Administratiekosten verwerking gegevens chip, ingebracht door derden 15,00€     

Overschrijvingskosten paspoort op naam van nieuwe eigenaar

Overschrijvingskosten tenaamstelling in paspoort 25,00€     

Overschrijvingskosten volledige tenaamstelling nieuwe eigenaar (stamboeklidmaatschap verplicht)

Stamboekzaken

Algemene zaken

Producten en diensten catalogus per 31-03-2020

Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland



Eigendomsoverschrijving papier 25,00€     

Onderzoeken

DNA-onderzoek per paard 75,00€     

Predicaten

Predicaat ster, keur, preferent, prestatie of sport 52,20€     

Diverse

Duplicaat dioformulier 27,70€     

Duplicaat dekbewijs/geboortebericht 27,70€     

Duplicaat registratiebewijs 71,10€     

Duplicaat paspoort 212,80€   

Uitbreiding paspoort (toevoeging binnenwerk t.b.v. inentingen) 18,40€     

Merrie- en veulenkeuring

Inschrijfgeld exterieurkeuring/primering per merrie/veulen (stamboeklidmaatscap verplicht) 50,00€     

Inschrijfgeld herkeuring (art. 10 Selectieregelement) (stamboeklidmaatscap verplicht) 400,00€   

Deelname showrubriek Gratis

Hengstenkeuring

1-jarige en oudere ruinen en niet-goedgekeurde hengsten voor extrieurkeuring/primering

(stamboeklidmaatschap verplicht)

Inschrijfgeld nieuw te keuren 4-jarige en oudere hengtsen voor goedkeuring 100,00€   

Inschrijfgeld goedgekeurde hengsten voor verlenging goedkeuringstermijn

(stamboeklidmaatschap verplicht)

Primering c.q. aangewezen hengsten Gratis

Presentatie goedgekeurde dekhengsten (verplicht te tonen verrichting) Gratis

Deelname showrubriek Gratis

Inschrijfgeld herkeuring hengst vanaf 4 jaar (art. 7. selectieregelement)

(stamboeklidmaatschap verplicht)

Inschrijfgeld extra keuring (art. 10 Selectieregelement) (stamboeklidmaatscap verplicht) 400,00€   

Inschrijfgeld wedstrijden per proef, indien berijd(st)er of eigenaar lid is 10,20€     

inschrijfgeld wedstrijden per proef, indien berijd(st)er of eigenaar geen lid is 12,70€     

Wedstrijden KNHS

Keuringen

50,00€     

52,20€     

400,00€   


