Tro- og loveerklæring 2020
Denne erklæring indsendes til: Seges Heste, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N.
Eller et scan på mail til hestekontoret@seges.dk
Undertegnede erklærer hermed på tro og love at nedenstående oplysninger er rigtige, og anmoder om udstedelse af et nyt hestepas/ejercertifikat på nedenstående hest.
Formular B

Hestens navn:
Hestens ident.nr.:
Hestens signalement:

Hestens køn

Hingst

Hoppe

Vallak

Hvad er bortkommet:
hestepas

ejercertifikat

Dokumentation for ejerskab (købekontrakt eller sælgererklæring) skal vedlægges såfremt man ikke er registreret ejer af hesten

Hestepas/ejercertifikat er bortkommet under følgende omstændigheder:

Ansøgers navn:
Fødselsdato/CVR nummer:
Adresse:
Postnr./By:
Telefonnr.:
E-mail:

Jeg er gjort bekendt med, at det oprindelige pas og/eller ejercertifikat på hesten vil blive ugyldigt, når der udstedes et duplikateksemplar.
Jeg forpligtiger mig til straks at tilbagelevere de bortkomne papirer, hvis jeg igen kommer i besiddelse af dem og jeg er indforstået med at betale de omkostninger der må være i forbindelse
med genudstedelsen, se www.hestepas.dk for forudbetaling.

Dato

Ansøgers håndskrevne underskrift

Vend

Hestens navn:

Hestens ident.nr.:

Hestepas og/eller ejercertifikat er mistet af:
Navn:
Adresse:

Postnr./By.:

Telefonnr.:

E-mail:

I tilfælde hvor ovenstående også er registreret ejer erklærer undertegnede på tro og love, at
jeg ikke ligger inde med de originale papirer (hverken pas, ejercertifikat eller stamtavle) og
forpligter mig til straks at tilbagelevere de bortkomne papirer, hvis jeg igen kommer i besiddelse af dem. Endvidere erklæres, at hesten ikke længere er i mit ejerskab.

Dato

Håndskrevet underskrift

Genudstedelse af hestepas/ejercertifikat
VIGTIGT: Ved anmodning om genudstedelse af hestepas/ejercertifikat, gælder følgende:
A:
B:

C:

D:
E:
F:
G:
H:
I:
J.
K.

Kun hestepas/ejercertifikater udstedt af Seges Heste, kan genudstedes. Papirer på udenlandsk registrerede heste skal genudstedes i hestens oprindelsesland.
Når der er tale om en af Seges Heste, identitetsmærket hest, skal mærkningen bruges
som dokumentation for hestens identitet. Dette skal ske ved en besigtigelse, som foretages af én af stambogskontoret godkendt person. Hesten skal være chipmærket før hestepasset kan genudstedes.
Når der er tale om en ikke identitetsmærket hest, kræves, udover ovennævnte besigtigelse, normalt en blodtype/DNA-bestemmelse til identitets- og faderskabskontrol, som
dokumentation for hestens identitet.
Er der tale om en hest, der tidligere er blodtype/DNA-bestemt kan en ny prøve kræves til
sammenligning med den allerede udtagne.
Ejerskab af hesten skal kunne dokumenteres, ligesom en eventuel registreret ejer skriftligt vil skulle bekræfte, at vedkommende ikke er i besiddelse af de originale papirer.
Alle udgifter afholdes af den person, som ansøger om hestepas/-ejercertifikat.
Et nyt pas og/eller ejercertifikat kan kun udskrives til registrerede ejer, eller i forbindelse
med et ejerskifte.
Såfremt de bortkomne papirer fremkommer på et senere tidspunkt, indsendes disse til
Seges Heste, eventuel betaling for gennemført tro og love sag refunderes ikke.
Efter modtagelse af tro- og loveerklæring, behandles sagen på stambogskontoret. Ansøgeren vil modtage besked fra stambogskontoret om den nødvendige dokumentation.
Der skal betales forud for genudstedelse af papirer.
Hesten bliver udelukket fra konsum ved dublikatpas og kan derfor ikke slagtes.
Nyudskrift af bortkommen hestepas/ejercertifikat:
Nyudskrift af bortkommen ejercertifikat:
Nyudskrift af bortkommen hestepas/ejercert., lysegrønne pas:
Nyudskrift af bortkommen ejercertifikat, lysegrønne pas:
Besigtigelse af hest:
Besigtigelse og chipmærkning af hest:
Gebyr ved hastebehandling af bortkommet ejercertifikat:
Gebyr for hastebehandling af bortkommet pas:
Gebyr ved hastebeh. af bortkommet ejercert., lysegrønne pas:
Gebyr for hastebehandling af bortkommet pas, lysegrønne pas:
Herudover kan der være udgifter i forbindelse med DNA-test

kr. 1.612,50
kr. 806,25
kr. 1.290,00
kr. 645,00
kr. 685,00
kr. 740,00
kr. 250,00
kr. 500,00
kr. 200,00
kr. 400,00
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