OMBYTNING AF STAMTAVLE TIL HESTEPAS
Hestens navn:
Registreringsnummer:
Hingst

Hoppe

Vallak

ORIGINAL STAMTAVLE skal ALTID medsendes
I henhold til EU forordning 2015/262 er det lovpligtigt at registrere ejerskifte på heste.
Er nuværende ejer ikke allerede registreret, bedes derfor vedlagt kopi af købekontrakt eller
sælgererklæring til brug for registrering af ejerforhold.
Ejers navn:
Fødselsdato og år/CVR nr.

E-mail:

Adresse:
Postnr. og by:

Tlf.:

På tro og love underskrives rigtigheden af de afgivne oplysninger:
Hesteejerens underskrift:
Prisen (2021) for ombytning af stamtavle til hestepas er kr. 375,-. inkl. moms.
Prisen (2021) for ejerskifte er kr. 190,-. inkl. moms.
Der forudbetales i netbutikken.seges.dk
Kvittering/værdibevis vedlægges denne ansøgning ved indsendelse.

Vedlagt (afkryds venligst):
Original stamtavle
(skal vedlægges)
Grønt ID-bevis

Priser (2021) inkl. moms for mærkning og besigtigelse udført af
ID-mærkere fra SEGES, Heste er som følger:
Chipmærkning og besigtigelse:
Mærkning af 1. hest på adressen kr. 770,Mærkning af efterfølgende heste på adressen kr. 425,Mærkning ved 10 heste samlet på én adresse kr. 300,-

Kopi af købekontrakt

HUSK - bagside skal altid udfyldes af autoriseret besigtiger/dyrlæge

Denne side udfyldes af dyrlæge eller autoriseret besigtiger.
Hestens navn:
Aftegn, hvirvler, evt. særlige kendetegn samt ar m.m. anføres nedenfor. Hesten/ponyen skal kontrolleres for tegn
eller mærker, der giver en formodning om, at den tidligere er identificeret. Alle sådanne mærker SKAL anføres.

Farve
Hoved

Venstre forben
Højre forben
Venstre bagben
Højre bagben
Krop
Andet
Brændemærke
aflæst

Chip aflæst el.
chip isat

Hvirvler:
Hvirvel over øjenniveau til v. for midtl.
Hvirvel over øjenniveau til h. for midtl.
Hvirvel over øjenniveau på midtlinie
Hvirvel under øjenniveau til v. for midtl.
Hvirvel under øjenniveau til h. for midtl.
Hvirvel under øjenniveau på midtlinie
Hvirvel på hver sin side af midtl. o. øjenn.
Hvirvel på hver sin side af midtl. u. øjenn.

□
□
□
□
□
□
□
□

Besigtiger underskrift:

□Hvirvel central
□Hvirvel bag øre venstre side
□Hvirvel bag øre højre side
□Hvirvel i nakken venstre side
□Hvirvel i nakken højre side
□Hvirvel på halskam venstre side
□Hvirvel på halskam højre side
□Andre hvirvler

Stempel (obligatorisk):

Dato:

