REGISTREREN VAN UW
PUP/HOND.
EN OF ANDERE HUISDIEREN.
Registreren van honden geboren of geïmporteerd
na 1 april 2013 verplicht.

Doel verplichte I&R is
Een Instrument te zijn om inzicht te
krijgen op illegale activiteiten van
hondenhandel, hondenfokkerij en
honden-houderij.

Kosten registratie inclusief verplichte melding bij centrale
databank van het ministerie en het vindbaar zijn als eigenaar
in het geval uw huisdier zwervend wordt aangetroffen

.

Eenmalig € 4,50 exclusief ideale (€0.60) kosten.
Geen verdere kosten voor bv mutaties. Volledig door u zelf te beheren. Mogelijkheid voor
aanleggen dossier hond, mogelijkheid meldingen te doen over fokker en of hond.
Registratie i s eigenaar gebonden, bij overdracht naar nieuwe eigenaar moet deze nieuwe eigenaar opnieuw een eigen account aanmaken
en betalen.

www.hondregistreren.nl
Is de eerste door het rijk erkende databank voor honden.
Hondregistreren is een initiatief van hondenfokkers die hun zaken op orde hebben.
Dank zij deze samenbundeling van krachten is Hondregistreren meer is dan een
database voor opslag van chips nummers.
Eigenaren en bv dierenartsen kunnen doormiddel van chipnummer gekoppelde
meldingen de fokker blijven informeren over hoe de hond zich ontwikkeld. Deze
informatie kan gebruikt worden voor bijsturen van het fokbeleid. Maar ook, als dat
nodig is, om de fokkers te attenderen op wat ze doen.

.

Ook kan informatie over fokkers gekoppeld aan chipnummers worden verzameld.
Waardoor op basis van feitelijkheden een fokker kan worden beoordeeld dan wel
kan worden veroordeeld.

www.hondregistreren.nl
Was de eerste rijks erkende databank voor honden.
Hondregistreren is een initiatief van fokkers die hun zaken op orde hebben. Dank zij
de samenbundeling van krachten is Hondregistreren meer is dan een database voor
opslag van chips nummers en eigenaar gegevens.
Eigenaren en bv dierenartsen kunnen doormiddel van chipnummer gekoppelde
meldingen de fokker blijven informeren over hoe de hond zich ontwikkeld. Deze
informatie kan gebruikt worden voor bijsturen van het fokbeleid. Maar ook, als dat
nodig is, om de fokkers te attenderen op wat ze doen.

.

Ook kan informatie over fokkers gekoppeld aan chipnummers worden verzameld.
Waardoor op basis van feitelijkheden een fokker kan worden beoordeeld dan wel
kan worden veroordeeld.

www.hondregistreren.nl
Om een dier te registreren moet u een account hebben.
Heeft u eenmaal een account dan kunt u hierop zoveel dieren registreren als u wilt

.

Vul de
gevraagde
gegevens in.

.

Klik op opslaan.

Kies gebruikersnaam
en wachtwoord

Venster sluit en u
kunt inloggen op uw
account

Of
Of

.
Kies

Vul de gevraagde
gegevens in en klik
op toevoegen.

Dier wordt klaar gezet voor registratie.
Wilt u meer dieren registreren dan kunt u deze aan de lijst
toevoegen
Klik op registreren om de registratie
in gang te zetten. U kunt vervolgens
met Ideale betalen.

DOEL VERPLICHTE I&R IS
EEN INSTRUMENT TE ZIJN VOOR
CONTROLE EN HANDHAVING
ILLEGALE FOKKERIJ EN HANDEL
IN HONDEN
Kosten registratie inclusief verplichte melding bij centrale
databank van het ministerie en het vindbaar zijn als eigenaar in
het geval uw huisdier zwervend wordt aangetroffen
Eenmalig € 4,50 exclusief ideale (€0.60) kosten.
Geen verdere kosten voor bv mutaties. Volledig door u zelf te beheren. Mogelijkheid voor
aanleggen dossier hond, mogelijkheid meldingen te doen over fokker en of hond.
Registratie i s eigenaar gebonden, bij overdracht naar nieuwe eigenaar moet deze nieuwe eigenaar opnieuw een eigen account aanmaken
en betalen.
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