Secretariaat EFS
Adres: zie website
Nederland
info@europeanfalabellastudbook.com
www.europeanfalabellastudbook.com

ING: NL73INGB0009230293 - BIC INGBNL2ACXXX

DEKOVEREENKOMST

Deknummer: ............................

Naam hengst: ..............................................................................................................
Levensnummer: ...................................................... Kleur: .............................................
Naam merrie: ..............................................................................................................
Levensnummer: ...................................................... Kleur: .............................................
Dekgegevens
1ste dekcyclus: ........................................... 2de dekcyclus: ...........................................
3de dekcyclus: ............................................ 4de dekcyclus: ............................................
Herdekking door andere hengst
Naam hengst: ..............................................................................................................
Levensnummer: ...................................................... Kleur: .............................................
Dekdata: .......................................................................................................................
Naam merriehouder .................................................................. Lidnummer: ...............
Adres: ...........................................................................................................................
Landcode/Postcode/woonplaats: ........................................................................................
Telefoonnummer: ....................................................
Naam hengstenhouder: ............................................. Woonplaats: ...................................
 eigenaar

Lidnummer: ................

 huurder

Ondergetekende, zijnde de dekhengstenhouder en de merriehouder, zijn overeengekomen de
bovengenoemde merrie door de bovengenoemde hengst te laten dekken. De dekhengsthouder
zal zorgdragen voor een deugdelijke dekadministratie en zal de merriehouder een dekbewijs
verstrekken. De dekbon dient uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar ontvangen te zijn door
het stamboeksecretariaat. Op dekbonnen die na deze deadline worden ingeleverd is een boete
voor te laat inleveren van toepassing. Zie www.europeanfalabellastudbook.com voor meer info.
LET OP! Indien de dekhengst weliswaar 100% raszuiver Falabella is, maar niet bij het EFS
geregistreerd is, dient de dekhengsthouder de merriehouder naast de ingevulde dekbon ook een
kopie van het DNA analyse certificaat van de dekhengst te verstrekken. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij de merriehouder.

Datum: ...............................

...........................................

.......................................

Handtekening dekhengstenhouder

handtekening merriehouder
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GEBOORTEAANGIFTE
Resultaat dekking:
 levend veulen: vul onderstaand geboortebericht volledig in
 veulen is dood geboren / verworpen / mismaakt

 merrie is gust gebleven

 merrie is drachtig geëxporteerd

GEBOORTEBERICHT
Ondergetekende verklaart dat bovengenoemde merrie een veulen heeft gekregen.
Naam veulen: .................................................................. (bij voorkeur een Spaanse naam met
max. 25 tekens incl. spaties en stalnaam)

Geslacht: merrie/hengst

Geboortedatum: ..........................................

Kleur: ........................................................ Aftekening: .................................................
Fokker/eigenaar veulen: ................................................................... Lidnummer: ............
Adres: ............................................................ Landcode/PC/Woonplaats: .......................
Datum: .................................................. Tel.nr(s): ........................................................

handtekening ...............................................
Veulen registratie is alleen mogelijk:
#

bij vermelding van afstamming en een kopie/scan van het BVI en het DNA
analysecertificaat van vader + moeder.

#

en het meesturen van staart- of maanharen voor DNA-onderzoek of het DNAanalysecertificaat van het desbetreffende veulen*.

Let op: Origineel insturen binnen 6 weken na de geboorte van het veulen naar het
EFS stamboek secretariaat via mail naar info@europeanfalabellastudbook.com of via de
post naar EFS Secretariaat (adres zie website). Leden en niet-leden tarieven vind je op de
tarievenlijst.
Ik wil graag:


mijn veulen bij het EFS registreren en laat het EFS de DNA analyse verzorgen. Ik stuur
staart- of maanharen samen met dit geboortebericht op.



mijn veulen bij het EFS registreren en verzorg zelf de DNA analyse.*



tegelijkertijd een Combibreed kleurentest via het EFS aanvragen.



tegelijkertijd een Combibreed Falabella kleurentest via het EFS aanvragen.



tegelijkertijd een dwerggentest via het EFS aanvragen.



tegelijkertijd een andere test via het EFS aanvragen, namelijk ..............................

*

het is ook mogelijk om zelf de DNA analyse te laten doen bij Van Haeringen en dit
certificaat mee te sturen met de overige gegevens. Denk hierbij wel aan de gestelde
deadline van uiterlijk 6 weken na de geboorte.
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