
Iedere doorhaling/verandering van dit formulier vereist  
een nieuwe overschrijving om in te vullen.

Overschrijvingsbewijs (Transfer Report) 
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Het paard dat overgeschreven moet worden
•  Controleer of de aftekeningen van het te kopen paard 

overeenkomen met de foto op het registratiepapier 
(certificate of origin). Zo niet, neem dan onmiddelijk contact 
op met de APHA.

•  Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om 
het overschrijvingsbewijs volledig in te vullen, voordat 
het, tegelijk met het originele registratiepapier, wordt 
overhandigd aan de koper.

•  Het is de verantwoordelijkheid van de koper om een 
volledig ingevuld en ondertekend door de persoon van 
wie het paard gekocht is overschrijvingsformulier met het 
originele registratiepapier en de bijbehorende kosten zo 
spoedig mogelijk naar de APHA te sturen.

•  Controleer of de persoon die het paard verkoopt op het 
registratiepapier vermeld staat als de laatste eigenaar. Zo 
niet dan zijn aanvullende overschrijvingsformulieren nodig, 
voordat de APHA de ingestuurde eigendomsoverdracht kan 
voltooien. Voor aanvullende overschrijvingsformulieren 
kunt u contact opnemen met de APHA of online via apha.
com/forms.

•  De APHA kan geen overschrijvingen overslaan. 
Aanvullende formulieren zijn beschikbaar voor 
iedere eigendomswijziging. Voor iedere ingestuurde 
overschrijving zijn overschrijvingskosten verschuldigd. 

•  Als het originele registratiepapier zoek of vernietigd is, 
moet een aanvraag voor een duplicaat papier (Affidavit 
for Duplicate Certificate) worden ingevuld door de laatste 
geregistreerde eigenaar. Voor dit formulier kunt u contact 
opnemen met de APHA of online via apha.com/forms.

Geregistreerde naam van het paard:  ____________________________________________________________________

APHA registratienummer:  ______________________________________________________________________________

Als de overschrijving een ongeregistreerd veulen betreft, vermeldt dan het geboortejaar en de namen van de 
vader en de moeder. Geboortejaar:  _________________________________________________________________________

Vader:  _________________________________________________________________________________________________

Moeder: _______________________________________________________________________________________________

Verkoopdatum  (Maand/Dag/Jaar):  _____________________________________________________________________

Indien het paard geruind is, datum van ruinen  (Maand/Dag/Jaar): _______________________________________

Indien het paard is ingebracht in een veiling graag de volgende gegevens invullen:

Naam van het veilinghuis:  ______________________________________________________________________________

Adres:  _________________________________________________________________________________________________

Postcode: _______________ Plaats: _______________________________  Land: ______________________

Datum van verkoop  (Maand/Dag/Jaar):  ________________________________________________________________

Gegevens van de verkoper:

Naam: __________________________________________

APHA lidmaatschapsnr.:  ________________________

Adres:  __________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Telefoonnr:  _____________________________________

Email: __________________________________________

Handtekening: __________________________________

Gegevens van de koper:

Naam: __________________________________________
(Maximaal 30 tekens, inclusief letters en spaties)

APHA lidmaatschapsnr.:  ________________________

Adres:  __________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Telefoonnr:  _____________________________________

Email: __________________________________________

Handtekening
• De handtekening van de verkoper is vereist voor de verkoop.
• De handtekening moet van een individu zijn, of indien 

het paard in gezamenlijk eigendom was, is de enkele 
handtekening van een van de eigenaren acceptabel.

• Een formulier van tekenbevoegdheid (Signature 
Authorization) moet bij de APHA aanwezig zijn als

-  de verkoper of koper een gemachtigde agent is van een 
stal, fokkerij, partnerschap of bedrijf

- een van de eigenaren niet bevoegd is te tekenen
- meer dan een handtekening is vereist

Kosten     Uitsluitend in US Dollars      Tarief voor leden

o  Overschrijvingskosten  ................................. $25
o  Spoedoverschrijving extra kosten (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 inclusief een digitaal abonnement op de 
Paint Horse Journal. Bij een levenslang lidmaatsch-
ap * ontvang je gedurende 7 jaar de Paint Horse 
Journal digitaal.

Geen contant geld sturen. 

o   MasterCard   o  Visa   o  American Express
Indien betaald wordt met credit card, graag de volgende 
gegevens invullen.:

Kaartnummer:  ______________________________

Geldig t/m:  ____________________ CVV#:________

Naam kaarthouder:

_____________________________________________

APHA lidmaatschapsnummer:  ________________

Adres:  ______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Postcode:  ___________________________________  

Plaats: _____________ Land:  __________________

Telefoonnummer:  ___________________________

Email:  ______________________________________

Handtekening:  ______________________________

Aanvullend pakket

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

Totaal te betalen
overschrijvingskosten: $ ________________________

spoedoverschrijving: $ ________________________ 

lidmaatschapskosten: $ ________________________ 

APHA online toegang:  $ ________________________               

aanvullend pakket: $ ________________________ 

TOTAAL $ ________________________

Online toegang
• My APHA (gratis voor APHA leden). Inclusief online indienen 

van dekbewijzen voor hengsten en veulenregistraties.
• APHA Basic - $25 per jaar. Inclusief stambomen, 

verrichtingsresultaten, nageslacht en show resultaten. 
• APHA Plus - $14.95 per maand. “My Barns,” kleurcalculator, 

APHA punten en titels en diverse extras.

Lidmaatschap APHA
• Om te kunnen profiteren van de tarieven voor leden, moet de 

koper een geldig lidmaatschap hebben met dezelfde naam als 
vermeld op het formulier. De lidmaatschappen zullen worden 
uitgegeven voor het eigendom vermeld op dit formulier.  De 
lidmaatschappen beginnen in dezelfde maand als vermeld op 
het poststempel.

• Indien er geen lidmaatschap wordt aangeschaft, gelden de 
niet-leden tarieven. Raadpleeg het APHA Rule Book voor een 
overzicht van de tarieven.

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

Fees
•   De gemiddelde tijd om een overschrijving te voltooien 

bedraagt 2 tot 4 weken, afhankelijk van de tijd van 
het jaar. Als u uw overschrijving sneller voltooid wilt 
hebben, is een spoedoverschrijving mogelijk. Voor een 
spoedoverschrijving is het volgende vereist:

 1. er dient “RUSH” op de envelop te staan
 2.  het telefoonnummer waarop u te bereiken bent moet 

op het formulier staan
 3. er moet met credit card betaald worden
• Spoedoverschrijvingskosten worden niet geretourneerd.
• De minimale verwerkingstijd voor een spoedoverschrijving 

is 5 dagen na ontvangst.
• De tarieven kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.
• Indien er gegevens ontbreken zal een extra bedrag van $ 25  

behandelingskosten in rekening gebracht worden.
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