V E R E N I G I N G

KBK: officieel stamboek voor de
Boulonnais
Vijf jaar hebben we erop gewacht, maar vanaf dit jaar is
KBK erkend om het stamboek voor de BOULONNAIS
trekpaarden bij te houden.
Hierbij willen wij u de procedure uitleggen om uw veulen
officieel in te schrijven. De eerste vereiste is dat u in regel
bent met het lidmaatschap
bij KBK (25 € lidgeld/jaar).
Rekeningnummer KBK:
IBAN: BE35 0015 7980 3937
BIC: GEBABEBB

niet DNA getypeerd is. De ingevulde documenten en
haarstalen stuurt u dan op naar VCP -Korbeek-Lo.
Stap 4:
KBK stuurt u dan een factuur voor het Paspoort (30€
incl BTW) en 38,72 € (incl BTW) per DNA-test (dus 2x

Stap 1:
Bij de geboorte van uw
veulen, stuurt u het ingevulde
dekbewijs met de naam van het
veulen (voor 2014 beginnend
met de letter E ), naar VCP
(Vlaamse Confederatie v/h
Paard ), Nieuwstraat 28, 3360
Korbeek-Lo. Gelieve ook KBK
ervan te verwittigen via Email
(info@koudbloedkoepel.be) of
telefonisch.
Stap 2:
BCP (Belgische Confederatie
v/h Paard) stuurt u een
factuur, ten bedrage van 42,99
€ (incl. BTW), om uw veulen
op te nemen in de databank. Na betaling worden u de
documenten toegestuurd die nodig zijn om de registratie
van het veulen toe te laten.
Stap 3:
Eens u de documenten hebt ontvangen, kunt u de
dierenarts ontbieden, die meteen de chip kan plaatsen,
maar ook wat omschreven wordt als het grafisch
signalement opneemt, tevens haarstalen kan trekken
(voor DNA-onderzoek) van het veulen en ook van de
merrie, als deze voor de eerste keer veulende en nog
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indien voor veulen en merrie).
Na betaling start het DNA-onderzoek, gevolgd door het
opmaken van het paspoort dat u dan toegestuurd wordt.
Wij raden u ook aan steeds een kopie voor uzelf bij te
houden van alle documenten die u verstuurt (dekbewijs,
signalementopname etc.).
Indien u hierover nog vragen hebt, dan kunt u altijd
terecht op gsm 0473-478251.
John Vandewalle
Voorzitter KBK

