
 
Europees Arabisch Stamboek voor Shagya-Paarden, Sportpaarden en Sportpony’s 

 

Inschrijfformulier Hengsten Keuring EASP 2022  
Datum: Zaterdag 6 augustus 2022 
 

Locatie: Paardensportcentrum “De Bullen Enk”, Brandsweg 1, 8077 SK Hulshorst 
Sluitingsdatum inschrijving: 23 juli 2022 

A. Diergegevens; 
Naam   Levensnr.  

Bovenstaande ( naam + nummer) volstaat bij EASP-ingeschrevene waarbij reeds een EASP afstammingsbewijs is afgegeven. Paarden en pony’s die zich 
voor de keuring van het EASP opgeven maar geregistreerd staan bij een ander stamboek dan het EASP dienen wel onderstaande gegevens in te vullen 
en tevens een kopie van de voor – en achterzijde van het inschrijvingsbewijs van stamboek van geboorte meesturen. 
Land van geboorte  Geboortedatum  
Kleur   Stamboek  
Vader   Reg. nr:  
Moeder   Reg. nr:  

De hierboven omschreven hengst is reeds goedgekeurd, en wel bij ___________________(naam stamboek) 
 
B. Rubrieken 

Inschrijving in de rubriek: (aankruisen wat van toepassing is) 
� Shagya-Araber � Anglo-Arabisch Volbloed 
� Sportpaard � Arabo-Friesian 
� Sportpony hengsten cat. D (stm. tot en met 1.48m.) � Arabisch volbloed (voor erkenning) 
� Sportpony hengsten cat. E (stm. 1.481m. tot en met 1.569m.) � Engels volbloed (voor erkenning) 
� Showblok van ± 10 min. voor goedgekeurde hengsten. (s.v.p. globale indeling showblok opgeven) 
 

C. Gegevens eigenaar 
Naam   Lidnr EASP *  
Adres, huisnummer  
Postcode, woonplaats  
Bereikbaar via tel.nr.   E-mail  

Status � Fokker & eigenaar                  � Eigenaar 
Er zijn helaas geen boxen beschikbaar! 

   (* Indien u nog geen lid bent wordt u automatisch als lid ingeschreven bij aanmelding voor de hengstenkeuring) 
 
Volledige naam eigenaar     Handtekening 
 
 
_____________________________________   _____________________________________ 
 
Kosten: Voor pony’s € 125,00 en voor paarden € 175,00 m.b.t. voor nieuw te keuren / erkennen hengsten. Bij goedkeuring / erkenning 
worden €100,- administratiekosten in rekening gebracht; deze worden bij het niet keuren / erkennen op dezelfde dag geretourneerd. 
Voor reeds goedgekeurde – of erkende hengsten bij het EASP welke zich tonen wordt € 0,00 berekend Alle prijzen zijn exclusief BTW. Info 
betreffende de hengstenselectieprocedure kunt u vinden in het Keuringsreglement op onze website onder “Keuring – en 
predicatenreglement”. Voor verdere informatie en/of vragen betreffende uw inschrijving kunt u mailen met het stamboekbureau. 
 

Formulier bij voorkeur mailen naar: administratie@easpstamboek.nl 
Of opsturen naar: Stamboekbureau EASP Nijkerkerstraat 49, 3871 KB Hoevelaken 

Stamboekbureau EASP 
Nijkerkerstraat 49 
3871 KB Hoevelaken 
  
 

KvK Leeuwarden: 01096430 
E-mail: info@easpstamboek.nl  
Site: www.easpstamboek.nl 
Rabobank nr. 3483.40.621 
Biccode: RABONL2U 
Iban: NL87 RABO 0348340621 
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