
Geregistreerde naam van het paard          Registratienummer van het paard           Hieronder aankruisen om een afstammingsbewijs (parentage verification) aan te vragen 
($ 60 per paard)

Voor de aanvraag van een nog niet bij de APHA geregistreerd paard dienen de geboortedatum, het geslacht, de vader/moeder en de kleur vermeld te worden (vereist om te testen).

_____________________________________________  ___________________________________________   n Afstammingsonderzoek

_____________________________________________  ___________________________________________   n Afstammingsonderzoek 

_____________________________________________  ___________________________________________   n Afstammingsonderzoek

n Graag de kit(s) naar onderstaand adres emailen: 
________________________________________________________________________________

Het adres voor het toezenden van de DNA test kit(s):

Naam:_______________________________________________   APHA lidmaatschapsnummer van de eigenaar:_____________________

Adres:____________________________________________________________________    Telefoonnummer:_______________________

           ____________________________________________________________________

Testen aangeboden door UC-Davis
Graag hier de testen aankruisen die u wilt bestellen of online via APHA.MyShowDay.com

Bestelformulier voor DNA test kit (DNA Testing Kit Order Form)       
American Paint Horse Association
122 East Exchange Avenue – Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152 
apha.com • askapha@apha.com

n   DNA Genetische Test $ 60 
      Te gebruiken voor:   •het afstammingsbewijs (inclusief veulens verwekt via gekoeld/diepvries sperma of embryo transfer)                        
 • dekhengsten • Cropout paarden  • renpaarden en moeders van paarden gefokt voor de renbaan
 • merries die gedekt zijn met gekoeld/diepvries spema  
 • draagmerries in het embryo transfer, in vitro embryo of oocyte programma

n  Paneltest kleur en patroon - $ 125
       Te gebruiken voor:   • RG-070.E. (beoordeling ‘regular’ registratie) • cropouts (vereist voor registratie) 
 • het vaststellen van de kleur- en paint patroongenetica van een paard. 

n   Paneltest erfelijke ziekten - $ 125 (test voor HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH en PSSM1) 
      Te gebruiken voor:  • alle dekhengsten (vereist, voordat de veulens geregistreerd kunnen worden)         
 • het vaststellen of jouw paard drager is van deze erfelijke ziekten.

n  Enkelvoudige test voor erfelijke ziekten - $ 50 per test per paard  (HYPP, HERDA, GBED, MH of IMM/MYH1) 
      Geef aan welke test(en) je wilt: ______________________________________________________ 
           (PSSM1 wordt niet apart aangeboden)
  
n  Enkelvoudige test voor kleur en patroon  
      Roodfactor en Agouti (gecombineerd) - $ 40 per paard  • Roan - $ 50 per paard 
       Alle andere enkelvoudige testen - $ 25 per test per paard (kleuren: roodfactor/agouti, crême, champagne, dun, grijs, parel, zilver) 
      (paint patronen: OLWS/frame overo, tobiano, splashed whites, sabino 1, dominant whites) 
      Geef aan welke test(en) je wilt: ______________________________________________________ 

Testen aangeboden door Etalon Diagnostics
Kleur- en patroontest/ Erfelijke ziekten test/ Prestatiepaneltest - $ 139 
Bestel rechtstreeks via etalondiagnostics.com $ 139  Het pakket is inclusief vermelding bij/rapportage aan de APHA van de resultaten.

De kosten van DNA testen worden niet vergoed. Resultaten van niet door de APHA erkende instanties kunnen belast worden met DNA vermeldingskosten of worden niet geaccepteerd. 
Vul de volgende gegevens in:

n Visa      n MasterCard      n American Express

Naam kaarthouder: _____________________________________________________________________________________________

Credit Card nummer:______________________________________________________________________  CVV#:________________

Geldig t/m:_____________________________________________________  Telefoonnummer:________________________________________

Handtekening kaarthouder:______________________________________________________________________________________


