Office use only

Registratieaanvraag (Registration Application)
American Paint Horse Association

• Graag minstens 3 naamopties vermelden. Gebruik
geen leestekens of getallen. De naam mag niet
meer dan 21 karakters en spaties gecombineerd
zijn. Gebruik geen namen die hetzelfde klinken als
bestaande namen ook al zijn ze anders gespeld.
• Bij de aanvraag moeten minstens vier (4) duidelijke,
van dichtbij gemaakte foto’s van het paard
worden gevoegd. Deze foto’s moeten iedere
zijde, de voorkant en de achterkant van het paard
bevatten. U dient de foto’s niet te snijden of te
markeren. Als het paard is gebrandmerkt moet
een foto van dit brandmerk worden bijgevoegd.
•
Indien het paard minimale kwalificatiegebieden
heeft, moeten aanvullende foto’s van dit gebied
worden ingediend.
•
Als de ingediende foto’s niet bewijzen dat het
paard in aanmerking komt voor Regular Registry,
dan zal het paard worden opgenomen in het Solid
Paint Bred Registry. Zie regel RG-050.B4.
•
Graag betaling voor alle betreffende kosten
bijsluiten. Voor meer informatie over huidige
kosten of fototips kunt u bellen met onze
Member Care lijn op toestel 778 of kijken op
www.apha.com.

Date: _____________________________________

Registratieaanvragen die ontvangen worden zonder foto’s of
betaling worden als onvolledig beschouwd en mogelijk terug
gestuurd zonder verwerking.

Postbus 961023 • Fort Worth, Texas 76161-0023
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

Het te registreren paard

Type: ______________ Reg No:_______________

Eerste naamkeuze:
Tweede naamkeuze:
Derde naamkeuze:

o Hier aankruisen als u niet wilt dat de APHA een naam kiest als de bovengenoemde keuzes in gebruik of onacceptabel zijn.
Geslacht: o hengst

o merrie

o ruin, datum van castratie (maand/dag/jaar):_______/________/__________

Geboortedatum (maand/dag/jaar): ________ /________ /__________
Dekmethode:

o gekoeld sperma
o kunstmatige inseminatie

o zwart
Kleur: o wit
o schimmel roan
o roodvalk o valk
o klassiek champagne

o diepvriessperma
o natuurlijke dekking

Heeft dit paard blauwe ogen?

Kleur van de staart:___________________

o Overo

o embryo transfer

o bruin
o donkerbruin
o levervos o vos
o bruin roan o palomino o cremello
o perlino
o grullo
o schimmel o amber champagne
o goud champagne

Kleur van de manen:__________________

Type: o Tobiano

Land van geboorte: _________________________

o Tovero

o vos roan
o smokey cream

o Nee

o Solid

Opmerkingen: vermeldt alle andere ongewone
identificatiekenmerken of kleur (inclusief littekens of
brandmerken). Vermeldt de plaats van het brandmerk.

o rechteroog blauw o linkeroog blauw
o rechteroog
o linkeroog
gedeeltelijk blauw
gedeeltelijk blauw

U kunt geld besparen door uw paard online te
registreren via www.aphaonline.org

_____________________________________________

Het te registreren paard

Gegevens van de hengst

Gegevens van de merrie

Naam: _________________________________________

Naam: _____________________________________________

Registratienummer: ____________________________

Registratienummer: ________________________________

Kleur/type: _____________________________________

Kleur/type: _________________________________________

Eigenaar: _______________________________________

Eigenaar: ___________________________________________

Lidmaatschapsnummer: ________________________

Lidmaatschapsnummer: ____________________________

Adres: __________________________________________

Adres: ______________________________________________

________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________________

____________________________________________________

•
Iedere doorhaling of verandering van de
informatie betreffende het paard of de data zal dit
fokkerscertificaat ongeldig maken. Vul een nieuwe
aanvraag in als de gegevens van de hengst of de
merrie onjuist zijn zoals geprint.
• Alle eisen met betrekking tot de hengst moeten zijn
voldaan voor de registratie van welk veulen dan ook
• W ijzigingen in de namen en adressen van eigenaren
worden geaccepteerd.
• De namen van de hengst en de merrie en de informatie
van hun eigenaren moeten volledig worden ingevuld.
• Van veulens met een Quarter horse (QH) of Engels
Volbloed (TB) ouder moet een kopie van het Quarter
horse of Engels Volbloed registratiepapier (beide
zijden) bij de APHA bekend zijn.
• Als dit het eerste APHA veulen voor een Quarter horse
of Engels Volbloed merrie is dienen QH/TB merrie
inbetalingskosten van $ 25 bijgesloten te worden.
• De eigenaar van de merrie ten tijde van de geboorte
van het veulen mag gebruik maken van het
fokkerscertificaat controlenummer (BC), te vinden
onder de handtekening van de eigenaar van de
hengst, voor online registratie via apha.com.

Vereisten voor de handtekening

• De handtekening moet van een individu zijn.
• Indien het paard in gezamenlijk eigendom is volstaat
de handtekening van een enkele eigenaar.
• Indien een gemachtigde agent tekent, moet er een
handtekeningautorisatie bij de APHA bekend zijn.
Formulieren zijn op verzoek verkrijgbaar of via apha.
com/forms.
•
Indien geen van de gezamenlijke eigenaren gemachtigd is om te tekenen of meer dan een handtekening noodzakelijk is dan moet een Voorwaarden
Handtekening Autorisatie formulier bekend zijn. Informatie is op verzoek verkrijgbaar.
• Indien een paard geregistreerd moet worden onder
een andere naam dan die van de eigenaar van de
merrie ten tijde van de geboorte van het veulen
dient de overschrijvingsinformatie op de achterzijde
volledig ingevuld te worden.
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_____________________________________________

Begin/ eind data waarop de dekkingen tussen bovengenoemde paarden hebben plaats gevonden:
_____________________________________________________________________________________
(Maand, dag, jaar moet vermeld worden voor de geldigheid van het certificaat.)

Als eigenaar van de hengst verklaar ik dat
bovengenoemde informatie juist is naar mijn
beste weten. Met het ondertekenen van dit
document bevestig ik mijn verantwoordelijkheid
om het betreffende dekbewijs, het registreren
ervan en de DNA genetische test, met de
bijbehorende kosten voor de bovengenoemde
hengst in te dienen. Ik machtig de APHA om
toegang te krijgen tot alle DNA genetische
testresultaten die bekend zijn van de hengst van
welk bedrijf of associatie dan ook dat toegang
heeft of controle over zulke resultaten.
Handtekening van de geregistreerde eigenaar
of gemachtigde agent van de hengst ten tijde
van de dekking:

X _____________________

Als eigenaar van de merrie ten tijde van de geboorte
van het te registreren paard, of de gemachtigde agent
voor de eigenaar, verklaar ik dat alle informatie op deze
registratieaanvraag juist is naar mijn beste weten en ga
ik ermee akkoord dat de Associatie het recht heeft het
registratiebewijs te wijzigen of te annuleren volgens
haar regels. Ik machtig de APHA om toegang te krijgen
tot alle DNA genetische testresultaten die bekend zijn
van de merrie van welk bedrijf of associatie dan ook
dat toegang heeft of controle over zulke resultaten.
Handtekening van de geregistreerde eigenaar of
gemachtigde agent van de merrie ten tijde van de
geboorte van het veulen:

X ________________________
Naam: ______________________________________
Lidmaatschapsnummer: ________________________
Adres:_______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________
E-mail: ______________________________________

Overschrijving van het veulen

• Dit gedeelte moet volledig ingevuld worden als
de huidige eigenaar van het veulen anders is
dan de eigenaar van de merrie ten tijde van de
geboorte van het veulen.
• Er gelden overschrijvingskosten van $ 25
• Iedere wijziging kan een nieuwe overschrijving
noodzakelijk maken
• De APHA kan geen overschrijvingen overslaan.
•
Extra formulieren zijn beschikbaar voor
aanvullende eigendomswijzigingen via apha.
com/forms.
• Voor de geldigheid van de overschrijving is de
handtekening van de verkoper noodzakelijk.
• Als een veulen wordt overgeschreven moet er
een lidmaatschap zijn of worden aangeschaft in
precies dezelfde naam als waaronder het veulen
in bezit komt om in aanmerking te komen voor
voordelige ledentarieven (zie het kostenoverzicht
in het APHA regelboek)

APHA Breeders Trust programma

• Breeders Trust is een stimulerend programma
voor paarden die uitgebracht worden op APHA
goedgekeurde wedstrijden.
• Breeders Trust beloont iedereen die betrokken
is bij het wedstrijdsucces van het veulen.

Geboortejaar: ____________________________________________________________________________
Hengst (naam moet volledig geschreven worden): ______________________________________________
Merrie (naam moet volledig geschreven worden): ______________________________________________
Naam van de koper:
(mag niet meer dan 30 tekens bevatten inclusief letters en spaties)

APHA lidmaatschapsnummer van de koper:____________________________________________________________
Telefoonnummer: _________________________________ E-mail:____________________________________________
Adres van de koper: __________________________________________________________________________________
Postcode: ____________________________________ Plaats: __________________ Land: __________________________
Ik/wij (eigenaar van de merrie ten tijde van de geboorte van het veulen) hierbij machtig/machtigen
de APHA om het veulen omschreven op deze aanvraag na registratie over te schrijven op naam van de
bovengenoemde koper.
Handtekening van verkoper:

X ________________________________ Verkoopdatum: ______ / ______ / ______
(maand/dag/jaar)

Nominatie van het veulen
Aankruisen wat van toepassing is (uitsluitend te betalen in dollars US). Alleen veulens van ingeschreven hengsten zijn
gerechtigd om deel te nemen.

o tot 31 dec. van het geboortejaar– $125 o tot 31 dec. van het jaarlingjaar—$400 o 3 jaar en ouder- $1300
o tot de leeftijd van 12 maanden *– $200 o tot 31 dec. van het tweejarige jaar—$800
*x datum poststempel uiterlijk op verjaardag

Naam van de voordrager van het veulen, graag afdrukken:________________________________________
Indien afgegeven U.S. ITIN nummer van de voordrager: _________________________________________________

DNA

• Voor het veulen dat voortkomt uit een dekking
middels gekoeld sperma, diepvriessperma, embryo
transfer, in vitro embryo of eicellen is de vaststelling
van het DNA profiel verplicht. U kunt ook DNA
typering aanvragen voor het afstammingsbewijs, de
renbaan en fokkerijdoeleinden.
• Als u een Quarter horse of Engels Volbloed merrie of
hengst heeft die al genetisch getest is, zullen wij die
testresultaten accepteren indien deze bekend zijn bij
een officieel APHA laboratorium.
• Voor een afstammingsbewijs moeten zowel de merrie
als het veulen getest worden. Bestel 2 testkits als de
merrie nog niet genetisch getest is.

Kostenoverzicht

•
De kosten zijn gebaseerd op de datum van het
poststempel van de aanvraag en de leeftijd van het
paard ten tijde van indienen. Indien de registratie
onvolledig is, kunnen aanvullende kosten in
rekening worden gebracht.
•
De leeftijd van het paard is bepaald op het
kalenderjaar beginnend op 1 januari van het
geboortejaar.
• De gemiddelde tijd om een registratie te voltooien
bedraagt 2 tot 6 weken,afhankelijk van de tijd van
het jaar. Als u uw registratie sneller voltooid wilt
hebben, is een spoedregistratie mogelijk. Voor een
spoedregistratie is het volgende vereist:
– er dient RUSH op de envelop te staan
– het telefoonnummer waarop u te bereiken bent
moet op het formulier staan
– er moet met een credit card betaald worden
– S
 poedregistratiekosten worden niet
geretourneerd.
•
De
minimale
verwerkingstijd
voor
een
spoedregistratie is 10 dagen na ontvangst.
•
De tarieven kunnen gewijzigd worden zonder
kennisgeving.
•
Indien er gegevens ontbreken zullen extra
behandelingskosten in rekening worden gebracht.

Lidmaatschap

•
Het lidmaatschap moet zijn of worden aangeschaft
in precies dezelfde naam als waaronder de merrie in
bezit is ten tijde van de geboorte van het veulen om
voor de registratie van het veulen in aanmerking te
komen voor voordelige ledentarieven.
• Lidmaatschappen beginnen in dezelfde maand als het
poststempel van de aanvraag.

Online toegang

•
Brons: gratis voor APHA leden. Inclusief online
indienen van dekbewijzen voor hengsten en
veulenregistraties
•
Zilver: $25 per jaar. Inclusief stambomen,
verrichtingsresultaten, nageslacht en showresultaten.
• Goud: $14.95 per maand, $99 per jaar. Inclusief My
Barns, kleurcalculator, showresultaten en extra’s.

o kit alleen voor het veulen, de merrie is al bekend

o kits voor het veulen en de merrie

Waarom vraagt u een DNA kit aan?:

o het veulen komt voort uit gekoeld/diepvriessperma
o het veulen komt voor uit embryo transfer, eicellen, in vitro embryo
o alleen voor fokdoeleinden
o het veulen is een renpaard

o het afstammingsbewijs

Graag de kits zenden naar:
Naam: _______________________________________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________________________
Postcode: __________________ Plaats: ______________________________________ Land: ________________________

Registratiekosten
Uitsluitend
Dollars US

Lidmaatschapsvormen
Tarief voor leden

(Regular Registry & Solid Paint-Bred)

o 0 -90 dagen na geboorte of 30 juni van het

kalenderjaar van geboorte, welke de laatste is

o 1 juli – 30 sept. van het geboortejaar
o 1 okt. – 31 dec. van het geboortejaar
o jaarling jaar
o tweejarige jaar
o 3 jaar oud en ouder
o spoedregistratie vereist

$40
$50
$65
$115
$115
$115
$50

Volwassenen
o Een jaar—$45
o Drie jaar—$105
o Vijf jaar—$175
o Levenslang—$750

Jeugd (t/m 18 jaar)
o Een jaar—$25
o Drie jaar—$55
o J-Term (geldig t/m 18
jaar)—$125
Geboortedatum: ____/____/____

Aanvullend pakket:

oD
 eluxe—(bespaar $5) vier generaties, in te lijsten,
afstammingsbewijs (waarde $20)

Registratierichtlijnen ten zuiden van de evenaar kunt
u vinden in het APHA regelboek regel RG-110.

Cropout registratiekosten		Tarief voor leden
o 0 -90 dagen na geboorte of 30 juni van het
kalenderjaar van geboorte, welke de laatste is		

$85

o 1 juli – 30 sept. van het geboortejaar		$95
o 1 okt. – 31 dec. van het geboortejaar		$110
o jaarling jaar		$165
o tweejarige jaar		$165
o 3 jaar oud en ouder		$165
o spoedregistratie vereist		$50

Overige kosten

Tarief voor leden

o overschrijvingskosten		$25
o QH/Engels Volbloed inbetalingskosten		$25
o DNA kit: veulen		$60
o DNA kit: merrie		$60

Totaal te betalen
Registratiekosten:
QH/Engels Volbloed inbetalingskosten:
Overschrijvingskosten:
Breeders’ Trust:
DNA Kit(s):
Spoedkosten:
Online toegangsservice:
Lidmaatschapskosten:
Aanvullend pakket:
Totaal

o MasterCard

o Visa

$__________________
$__________________
$__________________
$__________________
$__________________
$__________________
$__________________
$__________________
$__________________
$__________________

o American Express

Graag de volgende gegevens invullen.

Kaartnummer:________________________________________________
Geldig t/m: ______________________ CVV#: ______________________
Naam kaarthouder: ___________________________________________
APHA lidmaatschapsnummer: _________________________________
Adres: _______________________________________________________
Postcode: __________ Plaats: ________________ Land: _____________
Telefoonnummer:_____________________________________________
E-mail:_______________________________________________________
Handtekening:________________________________________________
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