
Beëdigde verklaring voor een duplicaat certificaat 
American Paint Horse Association
122 E Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
0018178342742 • Fax: 0018178343152
apha.com • askapha@apha.com

Het te vervangen certificaat 
• Vul dit formulier volledig in en stuur het naar 

de American Paint Horse Association met 
de voor een duplicaat certificaat geldende 
kosten.

• Sluit 2 recente foto’s van de volledige zijkant 
van het paard bij (een rechte foto van de 
rechterkant en een rechte foto van de linker-
kant) om duidelijk alle aftekeningen weer te 
geven. (De foto’s zullen niet worden geretour-
neerd.) 

• Een duplicaat certificaat kan wellicht niet 
worden uitgegeven als het originele certificaat 
nog bestaat.

• Als uw paard een Solid Paint Bred is graag een 
extra foto van de voorkant meesturen voor 
identificatie doeleinden.

• Als uw paard een licht gekleurde palomino, 
cremello, perlino of schimmel is, zijn aanvul-
lende foto’s van de aftekeningen/het patroon 
misschien noodzakelijk voor identificatie  
doeleinden.

Geregistreerde naam van het paard:  _______________________________ APHA registratienummer:  __________________________________

Naam van de eigenaar:  ____________________________________ APHA lidmaatschapsnr. eigenaar:  _________________________________

Adres eigenaar:  _________________________________________________________________________________________________________

Postcode: _________________________________________________________ Plaats: ________________Land:__________________________

Telefoonnummer: ___________________________________ E-mailadres:: _________________________________________________________

De hierboven genoemde persoon verklaart dat hij/zij de eigenaar is van de hierboven genoemde Paint Horse geregistreerd bij de APHA.

Vertel gedetailleerd wat er met het registratiecertifcaat is gebeurd:  ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Ondergetekende verklaart dat het hierin omschreven paard heden in leven is en de bij dit formulier gesloten foto’s waarheidsgetrouw en juist zijn. 
Ondergetekende begrijpt en tevens bevestigt dat het originele registratiecertificaat van nul en generlei waarde en ongeldig is als een duplicaat 
registratiecertificaat wordt uitgegeven. Indien wordt vastgesteld dat een duplicaat is uitgegeven gebaseerd op valse of onvolledige informatie kan 
de aanvrager/geregistreerde eigenaar/vertrouwenspersoon disciplinair gestraft worden en het duplicaat certificaat wellicht ingetrokken.

Ondergetekende belooft hierbij de American Paint Horse Association te vrijwaren en onbeschadigd te houden van iedere eis of handeling,  
inclusief uitgaven en advocatenkosten van welke aard dan ook, wanneer of hoe ontstaan, krachtens zijn/haar betrouwbaarheid in deze beëdigde 
verklaring en de uitgifte van het vervangende certificaat.

Handtekening van de geregistreerde eigenaar:  ________________________________________________________________________________

Notaris
• Dit formulier moet notarieel gecertificeerd 

worden en  in zijn totaliteit worden ingevuld.
• Mocht de notariële certificering niet mogelijk 

zijn, kan de geregistreerde eigenaar een 
fotokopie van zijn/haar identiteitsbewijs 
(inclusief handtekening) gebruiken in plaats 
van een notariële certificering (d.i. rijbewijs, 
identiteitskaart, paspoort).

Notaris: Heden, d.d. ________________________ waarvan akte, verscheen voor mij

Kosten      uitsluitend in                        Tarief 
                            US dollars                      voor leden

o Duplicaat certificaat                                       $40

o Extra kosten versnelde procedure (Rush)       $25

Lidmaatschapsvormen
Volwassenen                     Junior (t/m 18 jaar)

o Een jaar – $65 o Een jaar – $25

o Drie jaar – $150 o Drie jaar – $55

o Vijf jaar – $250 o J-term – $125

o Levenslang – $1,100     Geboortedatum: ____/_____/____

Het lidmaatschap voor internationale leden * is voortaan in-
clusief een digitaal abonnement op de Paint Horse Journal. 
Bij een levenslang lidmaatschap * ontvang je gedurende 7 
jaar de Paint Horse Journal digitaal.

o MasterCard      o Visa      o American Express

Kaartnummer:  ______________________________________________________

Geldig t/m:  ________________________________  CCV nr:  ________________

Naam van de kaarthouder:  ____________________________________________

APHA lidmaatschapsnummer:  _________________________________________

Adres: _____________________________________________________________

Postcode:  ________________  Plaats:  ____________Land: __________________

Telefoonnummer:  ___________________________________________________

E-mailadres:  ________________________________________________________

Handtekening:  ______________________________________________________Aanvullend pakket:

•  Deluxe – $15 (bespaar $5) vier generaties, in te lijsten, 

afstammingsbewijs (waarde $20)

Totaal te betalen

Duplicaat certificaat kosten: $ _____________

Kosten versnelde procedure (Rush): $ _____________ 

APHA online toegang: $ _____________ 

lidmaatschapskosten: $ _____________ 

aanvullend pakket: $ _____________ 

TOTAAL $ _____________

Lidmaatschap APHA
• De eigenaar moet een geldig lidmaatschap 

hebben in dezelfde naam als de geregistreerde  
eigenaar van het paard. De lidmaatschappen  
beginnen in dezelfde maand als de datum op het 
poststempel van de beëdigde veklaring.

• Voor meer informatie kunt u bellen met de  
klantenservice op +1 (817) 222-6423 (Engelstalig) 
of een e-mail sturen naar askapha@apha.com.

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 show 
resultaten.

• Goud - $14.95 per maand. My Barns, kleur 
calculator, APHA punten en titels en diverse 
extra’s.

Kosten
De gemiddelde tijd om een duplicaat certificaat te 
voltooien bedraagt 2 tot 4 weken, afhankelijk van 
de tijd van het jaar. Het volgende is vereist voor een 
versnelde procedure:
Er dient RUSH op de envelop te staan
Het telefoonnummer waarop u te bereiken bent, 
moet op het formulier staan
Er moet met credit card betaald worden.
De kosten voor de versnelde procedure worden niet 
geretourneerd.
Minimale verwerkingstijd voor een versneld dupli-
caat is 10 werkdagen na ontvangst.
De tarieven kunnen gewijzigd worden zonder  
kennisgeving.
Indien er gegevens ontbreken zal een extra bedrag van 
$25 behandelingskosten in rekening gebracht worden.

X

X
Handtekening van de notaris, gevestigd te 
___________________________________

Mijn aanstelling eindigt op:________________________________________

stempel of zegel

X
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