NVBK vzw
Stamboom of registratie certificaat

Ik wil een NVBK-stamboom voor mijn hond.
Mijn hond heeft geen stamboom.
Het NVBK biedt verschillende mogelijkheden tot het bekomen van een stamboom:
* Men kan zich inschrijven voor deelname aan een tentoonstelling of een expertise dag. Na inschrijving
kan je u met de hond op de aangeduide plaats begeven waar uw hond zal beoordeeld worden door
een officiële keurder. De keuring zal uitgevoerd worden volgens de normen vermeld in de standaard
van het ras.
* Uw hond kan ook gekeurd worden, op aanvraag, bij u thuis, dit volgens dezelfde normen.
* U kan uw hond laten keuren, na afspraak, door een keurder/nestcontroleur, op een afgesproken plaats
die meestal in een club gevestigd is. De keuring verloopt ook volgens dezelfde normen.
Let wel: Indien uw hond op de lijst van beschermde rassen voorkomt dient u de nodige testen en/of
onderzoeken te laten uitvoeren. De uitslagen worden dan tevens vermeld op de stamboom.
Indien bepaalde testen noodzakelijk zijn en deze werden of worden niet uitgevoerd, zal enkel een
registratie certificaat afgeleverd worden en geen stamboom.
Een stamboom of certificaat, bekomen via keuring, zal geen afstamming vermelden.
Afstamming vermelden is enkel mogelijk via DNA-analyses.
Indien de ouders van uw hond gekend zijn, en in het bezit zijn van een officiële stamboom, kan men via
DNA alsnog de afstamming vermelden.
Alle noodzakelijke onderzoeken kunnen uitgevoerd worden door een dierenarts naar keuze. Deze dient
dan eveneens het gezondheidsattest in te vullen. https://www.nvbk.org/Fokkerij/Gezondheidsattest.pdf
Alle uitslagen, foto’s en dergelijke dienen overgemaakt te worden aan het NVBK. (Liefst digitaal en per
mail). RX opnames worden doorgestuurd naar een beoordelaar, die ons op zijn beurt de uitslag kenbaar
maakt. Het NVBK stelt dan een fokattest op welk samen met het gezondheidsattest overgemaakt wordt
aan de eigenaar.
Alle opmerkingen, ook eventueel door dierenarts, worden dan gratis vermeld op de stamboom. Let wel,
enkel op de stambomen van het NVBK.
Honden die aangekeurd worden kunnen geen kennelnaam dragen tenzij ze bij de eigenaar van de
kennelnaam geboren zijn.
Prijzen van stambomen en keuringen kan men vinden op https://www.nvbk.org/tarieven.pdf
Meer info www.nvbk.org rubriek fokkerij
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