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Nestregistratieformulier 

 
Gebruik dit formulier om de definitieve gegevens van de pups door te geven. Let op 

hoofdletters, streepjes etc. De namen worden overgenomen zoals op dit formulier vermeld. 

Het voorblad van dit formulier dient door de eigenaar van de teef en de dierenarts te 

worden ingevuld en ondertekend. 

Het complete formulier graag bij de nestcontrole met de nestcontroleurs meegeven. 

De handtekening/stempel van uw dierenarts wordt geplaatst na het chippen, enten en DNA 

afname van uw puppen! Chip/barcode van pup in ruimte achter chipnummer plakken. Houdt 

daarom het formulier tijdens het enten, chippen en DNA afname gereed voor invulling c.q. 

ondertekening door uw dierenarts. 

 

Registratie van nest (Letter nest invullen) : 

Gegevens fokker (eigenaar moederhond)  

Naam   

Adres  

Postcode en woonplaats   

Kennelnaam  

 

Plaats  

Datum  

Handtekening eigenaar teef Handtekening + Stempel Dierenarts * 

  

Zijn alle puppen geënt? Ja Nee Welke nummers niet?  

Zijn er puppen met navelbreuk? Ja Nee Welke nummers?  

Zijn er puppen met wolfsklauwen? Ja Nee Welke nummers?  

Zijn er puppen met knikstaart? Ja Nee Welke nummers?  

Alle reutjes ingedaalde testikels? Ja Nee Welke nummers niet?  

Is bij alle puppen DNA 

afgenomen? 

Ja Nee Welke nummers niet? 
 

Andere gebreken / aandoeningen? Ja Nee Welke? Eventueel op 
achterzijde vermelden 

 

 

 

 

NOTE!! Pupkopers kunnen via de fokker een donateurschap ontvangen. De fokker 

betaalt een gereduceerde prijs van € 15,--voor het 1ste kalenderjaar bij 

opgave in de periode van 1 januari t/m 30 juni. Vanaf 1 juli de volledige 

prijs van € 15,-- , dit is dan inclusief het opvolgende jaar. 
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Mocht van een pup de nieuwe eigenaar nog niet bekend zijn op het moment van de 

nestcontrole dan kunt u deze gegevens later doorgeven aan Karin van der Horst, 

k.v.d.horst@sanus-canibus.nl 

 
Op volgorde van geboorte vermelden. Ook dood geboren of later overleden 

puppen. 
 

1 Volledige naam pup 
inclusief kennelnaam  

Kleur bandje ………… 

  

Vachtkleur   Reu/Teef 

Huidig gewicht   Chipnummer    sticker Barcode hier plakken 

Naam en voorletters nieuwe 
eigenaar 

 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Donateur maken stichting    Ja / Nee *          Man/Vrouw 

Naam en voorletters  

 
 

2 Volledige naam pup 
inclusief kennelnaam 

Kleur bandje ………… 

  

Vachtkleur   Reu/Teef 

Huidig gewicht   Chipnummer    sticker Barcode hier plakken 

Naam en voorletters nieuwe 
eigenaar 

 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Donateur maken stichting    Ja / Nee *          Man/Vrouw 

Naam en voorletters  

 

mailto:k.v.d.horst@sanus-canibus.nl
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3 Volledige naam pup 

inclusief kennelnaam 
Kleur bandje ………… 

  

Vachtkleur   Reu/Teef 

Huidig gewicht   Chipnummer    sticker Barcode hier plakken 

Naam en voorletters nieuwe 

eigenaar 
 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Donateur maken stichting    Ja / Nee *          Man/Vrouw 

Naam en voorletters  

 
 

4 Volledige naam pup 

inclusief kennelnaam 
Kleur bandje ………… 

  

Vachtkleur   Reu/Teef 

Huidig gewicht   Chipnummer    sticker Barcode hier plakken 

Naam en voorletters nieuwe 

eigenaar 
 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Donateur maken stichting    Ja / Nee *          Man/Vrouw 

Naam en voorletters  
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5 Volledige naam pup 
inclusief kennelnaam 
Kleur bandje ………… 

  

Vachtkleur   Reu/Teef 

Huidig gewicht   Chipnummer    sticker Barcode hier plakken 

Naam en voorletters nieuwe 
eigenaar 

 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Donateur maken stichting    Ja / Nee *          Man/Vrouw 

Naam en voorletters  

 

 

6 Volledige naam pup 
inclusief kennelnaam 
Kleur bandje ………… 

  

Vachtkleur   Reu/Teef 

Huidig gewicht   Chipnummer    sticker Barcode hier plakken 

Naam en voorletters nieuwe 
eigenaar 

 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Donateur maken stichting    Ja / Nee *           Man/Vrouw 

Naam en voorletters  
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7 Volledige naam pup 

inclusief kennelnaam 
Kleur bandje ………… 

  

Vachtkleur   Reu/Teef 

Huidig gewicht   Chipnummer    sticker Barcode hier plakken 

Naam en voorletters nieuwe 

eigenaar 
 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Donateur maken stichting    Ja / Nee *          Man/Vrouw 

Naam en voorletters  

 
 

8 Volledige naam pup 

inclusief kennelnaam 
Kleur bandje ……… 

  

Vachtkleur   Reu/Teef 

Huidig gewicht   Chipnummer    sticker Barcode hier plakken 

Naam en voorletters nieuwe 

eigenaar 
 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Donateur maken stichting    Ja / Nee *          Man/Vrouw 

Naam en voorletters  
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9 Volledige naam pup 

inclusief kennelnaam 
Kleur bandje ……… 

  

Vachtkleur   Reu/Teef 

Huidig gewicht   Chipnummer    sticker Barcode hier plakken 

Naam en voorletters nieuwe 

eigenaar 
 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Donateur maken stichting    Ja / Nee *          Man/Vrouw 

Naam en voorletters  

 
 

10 Volleidge naam pup 

inclusief kennelnaam  
Kleur bandje ……… 

  

Vachtkleur   Reu/Teef 

Huidig gewicht   Chipnummer    sticker Barcode hier plakken 

Naam en voorletters nieuwe 

eigenaar 
 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Donateur maken stichting    Ja / Nee *          Man/Vrouw 

Naam en voorletters  

 
 

 
 

 
 
 

 



 

Dit document blijft eigendom van Stichting Promovere Sanus Canibus  en kan worden teruggevorderd. Onrechtmatig 

gebruik, vervalsing of het veranderen van gegevens is verboden en zal door Stichting Promovere Sanus Canibus met 

alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.                                                                                                    - 7 -     

Stichting Promovere Sanus Canibus 

 

11 Volledige naam pup 

inclusief kennelnaam 
Kleur bandje ……… 

  

Vachtkleur   Reu/Teef 

Huidig gewicht   Chipnummer    sticker Barcode hier plakken 

Naam en voorletters nieuwe 

eigenaar 
 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Donateur maken stichting    Ja / Nee *          Man/Vrouw 

Naam en voorletters  

 
 

12 Volledige naam pup 

inclusief kennelnaam 
Kleur bandje ……… 

  

Vachtkleur   Reu/Teef 

Huidig gewicht   Chipnummer    sticker Barcode hier plakken 

Naam en voorletters nieuwe 

eigenaar 
 

Adres  

Postcode/Woonplaats  

E-mailadres  

Donateur maken stichting    Ja / Nee *          Man/Vrouw 

Naam en voorletters  

 
 

 


