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DEK– EN GEBOORTEAANGIFTE 
Te sturen door de eigenaar(s) van de teef binnen de 14 dagen na de geboorte. 

EIGENAAR(S) VAN DE TEEF 

Kennelnaam:   

Naam 

Voornaam:  

Adres: 

Postcode:  

woonplaats:  

E-mail:  

Tel.:  

GSM:. 

BTW:  

IBAN: 

BIC: 

Dekkingsdatum    

Geboortedatum     

Het nest bestaat uit                      REU(EN) 

                                                     TEEF (VEN) 

     Nog in leven op deze datum.    

 

 

 

 

 

TEEF 

Naam: 

Kennelnaam:  

Ras:  

Stamboom Nr:. 

Identificatie:  

 

REU  

Naam:  

Kennelnaam:. 

Ras:  

Stamboom Nr: 

Identificatie: 

 

ADRES WAAR HET NEST ZICH BEVINDT 
( Indien het nestadres niet hetzelde is als het boven vermelde) 

AANVRAAG DNA-ANALYSE(S) 
  
 + de door de fokker gekozen aantallen 

(facultatief) 
 

  

 

 

Ondergetekende bevestigen de echtheid van bovenstaande gegevens, verklaren zich aan de reglementen van de Koninklijke Kynolo-
gische Unie Sint-Hubertus te onderwerpen en vrij toegang te verlenen aan zijn kennel in geval van een controle uitgevoerd door de 
KMSH. Verklaren de richtlijnen op de keerzijde met aandacht gelezen te hebben. 

Gedaan te …………………………………………………………., op …..…../.....…../…....... 
 

Handtekening(en) van de eigenaar(s) van de teef                                                          Handtekening(en) van de eigenaar(s) van de reu 

Kader voorbehouden aan de KMSH 

   

EIGENAAR(S) VAN DE REU 

Naam:  

Voornaam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Land: 

E-mail:  

  1 

WIJZIGINGEN SINDS UW LAATSTE DEK– EN GEBOORTEAANGIFTE ? : Adres         Tel.         E-mail       Andere  

   

   



 

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DE DEK-EN GEBOORTEAANGIFTE 

 

INSTRUCTIES : 

• In te vullen in DRUKLETTERS 

• Het ingevulde en ondertekende formulier dient binnen de VEERTIEN dagen na de geboorte opgestuurd te worden. In geval 
van betwisting geldt de poststempel als bewijs. Vandaar het belang van een aangetekende zending. 

• Voor een buitenlandse dekreu dient een kopie van de stamboom en van zijn DNA-resultaat conform ISAG 2006 bij de Dek
– en Geboorteaangifte gevoegd te worden.  

• Een kopie van de « foktoelating » bekomen door de ouders dient bij de Dek– en Geboorteaangifte gevoegd te worden in-
dien dit hun eerste nest is; voor buitenlandse dekreuen volstaat een kopie van een showuitslag waar minstens een goed be-
haald werd. 

• Bij ontvangst van de Dek– en Geboorteaangifte zal de KMSH een factuur opstellen voor de kosten van de DNA-analyse(s). 

• Na betaling ontvangt de fokker het formulier « aanvraag tot stambomen » samen met de factuur voor de stambomen alsook 
de DNA-afnamekits voor alle pups. 

OPMERKINGEN : 

• Alleen fokkers die de reglementen van de KONINKLIJKE KYNOLOGISCHE UNIE SINT-HUBERTUS aanvaarden kun-
nen stambomen bekomen. 

• Alvorens te dekken dient de fokker zich ervan te gewissen dat beide voorttelers geregisteerd zijn bij de KMSH of inges-
chreven zijn in een door de FCI (Fédération Cynologique Internationale) erkende stamboekvereniging (in geval van een 
buitenlandse dekreu). 

• De KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SINT-HUBERTUS heeft het recht controle op de kennels en de nesten uit te oefe-
nen. Iedere ingeschreven hond moet in de kennel aanwezig zijn en de pups moeten minstens ZEVEN weken bij de fokker 
blijven. 

• De ondergetekenden verklaren op hun eer dat ze geen lid (meer) zijn van en niet deelnemen aan aktiviteiten van verenigin-
gen of clubs die niet erkend zijn door de K.K.U.S.H of de F.C.I. (Fédération Cynologique International)  

• Indien de « aanvraag van stambomen »  niet geldig gemaakt kan worden binnen de vier maanden na de geboorte stuurt de 
KMSH een aangetekende aanmaning naar de fokker en heeft zij het recht een boete op te leggen (Artikel18.1). 

• De afgifte van de stambomen gebeurd voorwaardelijk : « indien achteraf zou komen vast te staan dat de dek- en geboor-
teaangifte niet aan de realiteit beantwoordt, zullen de thans afgeleverde stambomen van onwaarde worden verklaard wegens 
strijdigheid met de na te leven formaliteiten, onverminderd de disciplinaire sancties welke hieruit voor de overtreder kunnen 
volgen ». 

ELKE AFWIJKING VAN DEZE STRIKTE REGELS MOET AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE KMSH VOORGE-
LEGD WORDEN; 

IN GEVAL VAN VALSE VERKLARINGEN STELT MEN ZICH BLOOT AAN EEN DEFINITIEVE UITSLUITING. 

IDENTIFICATIE : 

Voor alle pups is de identificatie door middel van een elektronische chip verplicht. 

De chip wordt door de dierenarts geplaatst, deze levert het europese paspoort af en vult de documenten voor de BVIRH-ABIEC in. 

DNA : 

DNA-testen van de ouders en minstens 1 pup is verplicht. 

PRIVACY : 

Art. 4 wet 08/12/92. BD 18/03/93.  Door de gegeven s van dit document in haar bestanden te registreren, zal de KMSH, gevolg 
kunnen geven aan uw aanvraag en u regelmatig op de hoogte houden van haar aktiviteiten. Wij berichten u tevens dat u de moge-
lijkheid wordt geboden om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u bezitten en dat u het recht hebt er de verbetering of de 
verwijdering van te vragen. Behoudens tegenbericht van uwentwege, mogen wij deze door ons aan derden overgemaakt worden. 


