Dekboek van de hengst (Stallion Breeding Report)
American Paint Horse Association

Het dekboek van de hengst moet uiterlijk 30 november van het betrefffende
dekjaar gefrankeerd zijn. Stempels van frankeermachines worden niet
geaccepteerd. Voor hengsten zuidelijk van de evenaar moet het dekboek
worden ingeleverd voor of op 31 mei van het betreffende jaar.
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De hengst moet bij de APHA voor de dekdienst zijn aangemeld en zijn DNA genetisch materiaal moet bekend zijn voordat de veulens geregistreerd kunnen worden. U kunt een DNA test hieronder bestellen.

Naam van de hengst:________________________________________________________________________________________________________________________
Registratienummer:_________________________________________________ AQHA nummer (indien van toepassing):___________________________________
Geregistreerde eigenaar:_____________________________________________ APHA lidmaatschapsnummer:____________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Postcode:____________________________________________ Plaats:_______________________________________ Land:___________________________________
Telefoonnummer:_________________________________________________ E-mailadres:______________________________________________________________
1. Eigenaren van Paint hengsten moeten alle gedekte merries vermelden, zowel Paint, Engels Volbloed als Quarter horse. Voor Engels Volbloed en Quarter horse hengsten geldt alleen de vermelding
van Paint merries.
2. Indien een merrie niet drachtig is geworden bij gebruik van een bepaalde methode en ze is opnieuw gedekt middels een andere methode, dan moet iedere methode afzonderlijk vermeld worden in
het dekboek.
3. Bij natuurlijke dekking dienen de data dat de merrie in de wei is gezet en dat ze eruit is gehaald genoteerd te worden. Geef de exacte dekdata, zorg ervoor dat de begin- en einddata aangegeven zijn als
de merrie in meerdere cycli gedekt is. (Indien er gebruik wordt gemaakt van een dekbon voor de merrie-eigenaar, zorg er dan voor dat deze data overeenkomen met de vermelde data op dit formulier).
4. Specificeer de dekmethode: P = natuurlijke dekking, H = aan de hand dekking, A = kunstmatige inseminatie, S = gekoeld sperma, F = diepvriessperma, E = embryo transfer
5. Het vrijgeven van de dekking: zodra de merrie-eigenaar aan alle vereisten en financiële verplichtingen heeft voldaan, kunt u de dekking vrijgeven door uw initialen te plaatsen in de betreffende kolom.
Door middel van uw initialen geeft u de APHA toestemming het veulen te registreren zonder uw handtekening op een dekbon.
6. Van de hengsten dienen de resultaten van de 6 paneltest erfelijke ziekten (HYPP, HERDA, GBED, MH, PSSM1 & OLWS) bekend te zijn, voordat de veulens geboren in 2019 en later geregistreerd kunnen worden.

Geregistreerde Naam van de Gedekte Merrie
(zie 1 en 2 hierboven)

Registratienummer

Dekmethode

Geregistreerde Eigenaar
Van de Merrie

(zie 4 hierboven)

Datum
Eerste
Dekking

(zie 3
hierboven)

Datum
Laatste
Dekking

(zie 3
hierboven)

Het vrijgeven
Van de
Dekking
(initialen, zie
5 hierboven)

1.

X

2.

X

3.

X

4.

X

5.

X

6.

X

Hierbij verklaar ik dat de bovengenoemde merries zijn gedekt door deze hengst in het kalenderjaar:_______________________________
Handtekening van de geregistreerde eigenaar of gemachtigde agent:

X_________________________________________________________________

Om vertraging te voorkomen dient u het dekjaar hierboven in te vullen en te tekenen waar aangegeven.
Lidmaatschapsvormen
Een jaar—$45

Betaalwijze

Drie jaar—$105

Vijf jaar—$175

Levenslang—$750

Junior een jaar —$25 (t/m 18 jaar)

Geboortedatum: ____ /_____ /_____

Junior drie jaar —$55 (t/m 18 jaar)

Geboortedatum: ____ /_____ /_____

Aanmelden hengst (eenmalig)
Indienen dekboek
Kosten per merrie
Kosten te late indiening
(na 30 november)
Kosten voor toevoegen
van een merrie
Aanvraag DNA kit

Tarief voor leden

$75
$10
$5
$25
$10

$60
Aanvraag paneltest erfelijke ziekten $125
Aanvraag paneltest kleur en patroon $125
Aanvraag OLWS DNA test
$25

(voor hengsten waarvan de 5 paneltestresultaten
bij de APHA of AQHA bekend zijn)
* Om te kunnen profiteren van de gereduceerde tarieven
voor leden, moet het lidmaatschap in precies dezelfde
naam zijn of worden aangeschaft als van de geregistreerde
eigenaar van de hengst ten tijde van de dekking.

VISA

American Express

Graag de volgende gegevens invullen:

J -Term—$125 (eindigt op 31 december van het jaar, waarin het jeugdlid 19 wordt)
Geboortedatum: ____ /_____ /____

Kosten*

MasterCard

Totaal verschuldigde kosten

Kaartnummer:__________________________________ Geldig t/m:_______________
CVV nummer:____________ Naam kaarthouder:_______________________________
APHA lidmaatschapsnummer:______________________________________________
Adres:___________________________________________________________________

Aanmelden hengst:

$______________

Postcode:________________________________________________________________

Indienen dekboek:

$______________

Plaats:_________________________ Land:____________________________________

Kosten per merrie:

$______________

Telefoonnummer:_________________________________________________________

Kosten te late indiening: $______________

Kosten voor toevoegen
van een merrie:
$______________
Aanvraag DNA kit:

E-mailadres: _____________________________________________________________
Handtekening:

X_________________________________________________________

$______________

Lidmaatschapskosten: $______________

Totaal:___________

American Paint Horse Association
P.O. Box 961023 • Fort Worth, Texas 76161-0023
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

Rev. 2/18

