Algemene voorwaarden deelname Keuring
Nederlands Stamboek voor Tinkers
1. Inschrijvingen zijn niet vrijblijvend, na inschrijving dient het inschrijfgeld te worden voldaan.
Afmelding geeft geen recht op restitutie, tenzij een dierenarts verklaring kan worden
overlegd waarin aangegeven staat dat ingeschreven paard niet kan deelnemen in verband
met ziekte of overlijden.
2. Elk ingeschreven paard met fokwaarde, wat wil zeggen, alle veulens, merries en hengsten
dienen te worden getest of getest te zijn op pssm1. Indien beide ouders van het
deelnemende dier aantoonbaar negatief zijn getest op pssm1 is dit niet noodzakelijk. Voor
hengsten geldt, indien ingeschreven voor de keuring ten behoeve van goedkeuring voor de
dekdienst, dat deze voorafgaand deelname aantoonbaar negatief dient te zijn op pssm1.
Indien dit niet het geval is, wordt desbetreffende hengst uitgesloten voor deelname aan de
dekhengstenkeuring. Wel is er dan nog de mogelijkheid om deel te nemen aan de
premiekeuring voor volwassen hengsten. Indien een deelnemend dier ten tijde van de
keuring nog niet is getest, zal deze test direct worden uitgevoerd. Bijbehorende kosten zijn
voor de eigenaar/houder van desbetreffende paard.
3. Indien er een stal gereserveerd wordt, dient hierbij rekening gehouden te worden met de
mogelijkheden op de locatie. Wanneer het maximale aantal boxen is gereserveerd, wordt de
eerst volgende aanmelding/reservering op de wachtlijst geplaatst. Bij het indelen van de
stallen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aangegeven voorkeuren, echter kan
hier geen garantie op worden gegeven. De facturatie van gehuurde stallen wordt separaat
gedaan, betaling hiervan dient minimaal 7 dagen voorafgaand het evenement te worden
gedaan om de reservering te kunnen garanderen.
4. Een ingeschreven paard dient op naam te staan van de eigenaar/houder, indien dit niet het
geval is, zal dit voorafgaand de keuring ook worden doorgevoerd en gefactureerd.
5. Elk deelnemend paard dient, indien deze niet aan de voet van de moeder wordt aangeboden,
ten tijde van de keuring de basisenting te hebben ontvangen. Indien dit niet het geval is, zal
bij de eerste overtreding enkel worden gewaarschuwd en een notitie worden opgemaakt in
het stamboeksysteem. Bij een volgende deelname kan desbetreffende paard worden
uitgesloten van deelname indien deze basisenting niet alsnog is toegediend en aangetekend
in het paspoort.
6. Elk deelnemend paard dient, indien deze niet aan de voet van de moeder wordt aangeboden,
ten tijde van de keuring in het bezit te zijn van een geldig Europees paspoort en
bijbehorende chip. Indien dit niet het geval is zal direct op locatie bij het paard een microchip
worden ingebracht, indien van toepassing en/of een geldig paspoort worden uitgegeven.
Bijbehorende kosten zijn voor de eigenaar/houder van desbetreffende paard.
7. Veulens welke worden aangeboden op de kering, aan de voet van de moeder, kunnen
desgewenst op de locatie direct worden gechipt en worden opgenomen in het stamboek.
Een paspoort zal hierop volgend thuis worden gestuurd. Bijbehorende kosten zijn voor de
fokker van desbetreffende veulen. Facturatie zal voorafgaand de keuring plaats vinden. Bij
aanmelding bij het secretariaat dient het paspoort van de moeder van het veulen te worden
ingeleverd.
8. Het is verplicht om het paard te (laten) voorbrenger met de hoofdstelnummers welke
worden uitgegeven door het stamboek. Eigen nummers en/of het bepalen van een eigen
nummer is niet toegestaan.
9. Bij elk deelnemend paard wordt er ter alle tijde een DNA sample afgenomen, ten behoeve
van steekproefsgewijze DNA controles ( RVO verplichting) of het testen op genetische
defecten.

Versie 1.0 (december 2019)

