Bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake
de verhandeling van dieren
Bijlage XII bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake
de verhandeling van dieren
Bijlage XII: Verklaring van afstand van een paard
Dossiernummer:
Verklaring van afstand van een paard
Deze gegevens zullen meegedeeld worden aan de kandidaat-adoptanten
Beschrijving van het paard
Naam van het paard: …………………………………………………………………………………………………
Beschrijving van het paard:
-

microchipnummer: …………………………………….........

-

ras of stamboek: …………………………………………………………………………………………..

-

geboortedatum: …………………………………….

-

geslacht: mannelijk / vrouwelijk

-

gecastreerd: ja / nee

-

kleur: …………………………………………………………………………………………………………….

-

bijzondere kenmerken: …………………………………………………………………………………

Paspoortnummer: ……………………………………………………………………………………………………..

Gezondheidsgegevens van het paard:
Eventuele doorgemaakte ziekten, ondergane heelkundige ingrepen, specifieke
gevoeligheden van het paard, … die van belang kunnen zijn voor het welzijn van
het dier:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Gegevens over de vroegere levensomstandigheden van het paard:
-

ik ben de eigenaar van het paard sinds: ………………………………………

-

overdag verbleef het paard buiten / binnen (box) / binnen en buiten

-

‘s nachts verbleef het paard buiten / binnen (box) / binnen en buiten

-

het paard had contact met andere paarden: mannelijke/vrouwelijke

-

type voeding: ………………………………………………………………………………………………..

-

het paard is zadelmak: ja / nee

-

het paard is handtam: ja/nee

-

het paard kan meelopen aan een touw: ja/nee

-

het paard kan gemakkelijk geladen worden voor transport: ja/nee

-

het paard is schrikachtig: ja/nee

-

het paard is opgeleid voor: springen / dressuur / eventing / rensport /
western / jacht / andere:………………………………………………………………………………

Reden van afstand: ……………………………………………………………………………………………………

Gegevens van de aanbrenger van het paard (deze gegevens worden niet
meegedeeld aan de kandidaat-adoptanten)
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon / GSM: …………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………
Hierbij verklaar ik, ondergetekende, ……………………………………………………………………….
vrijwillig afstand te doen van bovengenoemd paard en het toe te vertrouwen aan
de verantwoordelijke van het dierenasiel………………………………………………………………...

Door dit document te ondertekenen doe ik afstand van elk recht op dit dier en
laat ik het dierenasiel er vrij over beschikken.
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Totaal bedrag van de eventuele bijdrage in de kosten: ………………………………………….

Opgemaakt in 2 exemplaren

Te : ……………………………………….

Datum: ……………………………………

De persoon die afstand doet van het
paard (naam en handtekening):

De verantwoordelijke van het
dierenasiel (naam en handtekening):

…………………………………………………………….

………………………………………………………………

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15
februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake
de verhandeling van dieren.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme
en Dierenwelzijn,

Ben WEYTS
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