Uw nestje is zojuist gechipt door:
Carola de Wildt
Rochussenlaan 66
4875AW Etten-Leur
Per 1 april 2013 geldt er een chip- en registratieverplichting voor alle pups die vanaf
dat moment geboren worden en voor honden die vanaf dat moment ingevoerd worden
uit het buitenland.
Dit houdt in het kort in:
Als fokker dient U binnen 7 weken na geboorte uw honden te chippen en voordat ze 8 weken
oud zijn dient U uw pups altijd zelf te registreren. Dit omdat anders niet meer na te gaan is
waar de pups vandaan komen. Als u een pup verkoopt moet u een bewijs van registratie aan de
koper laten zien. Zodra de pup is verkocht dient u deze te melden als verkocht in de databank.
De pup staat dan niet meer op uw naam geregistreerd.
De nieuwe eigenaar dient binnen 14 dagen een nieuwe registratie te doen op zijn naam.
Meldt een fokker/eigenaar de hond niet, dan riskeert hij een gevangenisstraf van ten hoogste
twee jaren, of een geldboete van € 19.500 als hij een opzettelijke overtreding maakt. Ook als er
geen sprake is van opzet riskeert een eigenaar bij overtreding een gevangenisstraf of een
geldboete.
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is toezichthouder.

Databanken voor registratie:
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, vroeger Dienst Regelingen), onderdeel van
het ministerie van EZ, bepaalt welke databanken worden aangewezen om de gegevens te
registreren van honden die onder de chip- en registratieverplichting vallen. U mag zelf kiezen
bij welke van deze aangewezen databanken u uw hond registreert.
Op dit moment zijn de volgende databanken aangewezen:
Virbac Nederland BV: www.backhomeclub.nl
- Eerste registratie in de database door mij: € 2,50 per pup.
- Eerste registratie in de database: € 3,63 per hond. (€ 3,00 excl. BTW)
Als U daarna uw hond verkoopt, uw gegevens wijzigen of uw hond komt te overlijden zijn daar
geen kosten aan verbonden. Ook de registratie door een nieuwe eigenaar is gratis.
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: www.databankhonden.nl
- Registratie geboren pups door fokker: € 2,50 per pup.
- Registratie na aankoop hond nieuwe eigenaar: € 3,95 per hond.
Als U daarna uw hond verkoopt, uw gegevens wijzigen of uw hond komt te overlijden zijn daar
geen kosten aan verbonden.
Huisdier-registratie.nl: www.huisdier-registratie.nl
- Registratie geboren pups door fokker: € 2,00 per pup.
- Registratie na aankoop hond nieuwe eigenaar: € 4,95 per hond.
Als U daarna uw hond verkoopt, uw gegevens wijzigen of uw hond komt te overlijden zijn daar
geen kosten aan verbonden.
Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG): www.ndg.nl
- Registratie geboren pups door fokker: €2.50 per pup
- Registratie na aankoop hond nieuwe eigenaar: € 5,90.
Als U daarna uw hond verkoopt of uw hond komt te overlijden zijn daar geen kosten aan
verbonden. Een adreswijziging kost € 4,70.
Petlook: www.petlook.nl
MicPoint: www.petbase.eu (Alleen via aangesloten dierenarts of asiel)
Stichting Chip: www.stichtingchip.nl (Alleen via dierenarts of asiel)
Vereniging Beroepsmatige Kennelhouders: www.hondregistreren.nl (Kosten onbekend)
De koper is niet verplicht dezelfde database te gebruiken als de fokker.

