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Aanmelding van een hengst 
• Het aanmelden van een hengst dient om uw 

voornemen met uw hengst te dekken te registreren. 
De aanmelding van uw hengst, een geregistreerde 
American Paint Horse, Quarter horse of Engels 
Volbloed, kost $ 75, zodra het 1e dekbewijs wordt 
ingediend. Het betreft een eenmalig bedrag om 
een hengst levenslang aan te melden als erkend 
vaderdier.

• Een kopie van de voor- en achterzijde van het 
AQHA of Jockey Club registratiebewijs met daarop 
de geregistreerde eigenaar ten tijde van de dekking 
en de afstamming/bloedlijnen is vereist voor 
Quarter Horses en Engelse Volbloeden.

• Mocht u de Quarter Horse of het Engels 
Volbloed verkopen, moet de nieuwe eigenaar het 
aanmeldformulier opnieuw dienen (zonder extra 
kosten).

Aanmelding van een hengst 

Naam van het paard: _________________________________________________________________________________

APHA registratienummer:  ____________________________________________________________________________

Eigenaar van de hengst: ______________________________ APHA lidmaatschapsnummer: ________________________

Adres: ____________________________________________________________________________________________

Postcode: _____________________________________ Plaats:  ______________________________________________

Telefoonnummer: _______________________________Email: ______________________________________________

Ik machtig de American Quarter Horse Association en de Jockey Club om de DNA resultaten van bovengenoemd paard vrij 
te geven en te sturen naar de American Paint Horse Association.

Handtekening van de geregistreerde eigenaar van de hengst: X ________________________________________________

Bevoegde ondertekenaars 

Geschreven naam van de gemachtigde individu Handtekening van de individu

X

X

X

Eigendom  (een handtekening hieronder betekent geen bevoegdheid om documenten te tekenen tenzij deze persoon als 
gemachtigde hierboven vermeld is.)

1.  Naam: __________________________________Handtekening: X _________________________________________  

Adres: __________________________________________________________________________________________

Postcode: _________________________________________Plaats: _________________________________________

2.  Naam: __________________________________Handtekening: X _________________________________________   

Adres: __________________________________________________________________________________________

Postcode: _________________________________________Plaats: _________________________________________

3.  Naam: __________________________________Handtekening: X _________________________________________   

Adres: __________________________________________________________________________________________

Postcode: _________________________________________Plaats: _________________________________________

Bevoegde ondertekenaars 
•  Alleen de geregistreerde handtekeningen zijn 

bevoegd om documenten te tekenen ten behoeve 
van de bovengenoemde individu of groep. Deze 
handtekeningen worden uitsluitend vastgelegd 
als gemachtigden voor de aangemelde hengst, 
en blijven geldig tot beëindiging  door de 
geregistreerde eigenaar of verkoop van de hengst. 
De handtekening in het gedeelte van de eigenaar 
betekent alleen een machtiging als deze ook is 
aangemeld in dit gedeelte.

Eigendom
•  Als de hengst in eigendom is van een ranch, 

partners of een groep dienen de namen en adressen 
van alle partners afgedrukt te worden. Elke partner 
dient middels ondertekening aan te geven dat de 
personen aangemeld als gemachtigden namens 
hem/haar mogen tekenen.

Overige noodzakelijke gegevens
• Dekboek van de hengst – u dient ieder jaar 

een overzicht van de dekkingen van de hengst 
in te leveren (regel RG 110). Dit kan online via  
www.aphaonline.com. 

• DNA test – iedere dekhengst moet DNA genetisch 
getest zijn en de resultaten van de 6 paneltest erfelijke 
ziekten moeten bekend zijn. De mogelijkheid bestaat 
ook om op kleur en patroon te testen. Als een 
hengst al DNA getest is bij een APHA goedgekeurd 
laboratorium, dan volstaat het indienen van een 
kopie van de DNA resultaten door de geregistreerde 
eigenaar.

Lidmaatschap
• Als u geen geldig APHA lidmaatschap heeft en wel 

gebruik wilt maken van de tarieven voor leden kunt 
u per direct lid worden. De tarieven voor leden 
gelden dan voor deze transactie en alle overige tijdens 
de duur van het lidmaatschap. De lidmaatschappen 
gelden voor een periode van 12 maanden te beginnen 
in dezelfde maand als het verzoek tot aanmelding is 
gefrankeerd.

• Voor meer informatie kunt u bellen met MemberCare 
(001 817222-6423) of een email sturen naar 
askapha@apha.com.

• Kosten kunnen zonder kennisgeving gewijzigd 
worden.

• Indien bij de verwerking van aanvragen informatie 
ontbreekt, worden $25 administratiekosten in 
rekening gebracht.

Machtiging is voor:

Dekboek 
van de 
hengst

Registratie-
papieren van 
de fokkers

Kosten: Uitsluitend US dollars  Tarief voor leden

o Aanmeldkosten hengst (eenmalig, levenslang) $75

o DNA test kit (UC Davis)  $60

o 6 paneltest erfelijke ziekten  (UC-Davis) $125 
(test voor de aanwezigheid van HERDA, HYPP, GBED, OLWS, MH en PSSM)

o Kleur en patroon paneltest  (UC-Davis) $125 
(roodfactor, agouti, cream, pearl, dun, zilver, schimmel, tobiano, frame 
overo, sabino 1, splash white 1, 2 en 3 en dominant white 5, 10 en 20)

o Uitsluitend DNA test OLWS (UC-Davis) $25 
(voor hengsten waarvan de 5 paneltestresultaten bekend  
zijn bij de APHA of AQHA)

o Complete paneltest (Etalon Diagnostics) $139 
(bevat test voor erfelijke ziekten, kleur- en patroontest  
en prestatietest)

Vormen van lidmaatschap
Volwassenen Jeugd (t/m 18 jaar)

o Eén jaar—$65 o Eén jaar—$25
o Drie jaar—$150 o Drie jaar—$55
o Vijf jaar—$250 o Vijf jaar—$125
o Levenslang—$1,100 Geboortedatum : 
 ______ /______ /______
    mnd        dag         jaar

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

Aanvullend pakket:

•  Deluxe - $15 (bespaar $5) vier generaties, in te lijsten, 
afstammingsbewijs (waarde $20)

Totaal te betalen
 Aanmeldkosten: $ _________________

 DNA test kit: $ _________________

 Erfelijke ziekten-/kleur en patroonkits: $ _________________

 Spoedkosten: $ _________________

 Lidmaatschapskosten: $ _________________

 Aanvullend pakket: $ _________________

 TOTAAL: $ _________________

o MasterCard   o VISA   o American Express
Graag het volgende invullen.

Kaartnummer: _______________________________________

Geldig tot:_____________________  CVV nummer: ________

Naam kaarthouder: ___________________________________

APHA lidmaatschapsnummer: __________________________

Adres: _____________________________________________

Postcode:  ___________________Plaats:  _________________

Telefoonnummer: ____________________________________

E-mail: _____________________________________________
                         

XHandtekening: _______________________________________

Methode van betaling
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