
 

Embark Swab afnemen 

 
Deze gebruiksaanwijzing geeft in het kort uitleg over hoe deze test gebruikt 
en uiteindelijk verstuurd kan worden. 
 
Wat fijn dat u besloten hebt uw hond bij Embark te testen!  
Stichting Promovere Sanus Canibus heeft met Embark een mooie deal 
kunnen sluiten, wat de leden de mogelijkheid geeft de test tegen een 
gereduceerd tarief te kunnen aanschaffen. De test wordt geactiveerd door 
de werkgroep Embark voor monitoringsdoeleinden van het ras, ook kunnen 
wij hiermee matches maken met een eventuele fokpartner in de toekomst. 
Door zelf een account aan te maken bij Embark kan het Embark-profiel 
eenvoudig door ons gedeeld worden met u, en heeft u al deze 
mogelijkheden ook.  
Op de website is onder “melden” het getuigeformulier voor de dierenarts te vinden. Het getuigenformulier wordt 

nadat de dierenarts de test heeft afgenomen door hem/haar ingevuld en ondertekend. Dat formulier graag 

terugsturen naar de Stichting Promovere Sanus Canibus, dit kan via het e-mailadres e.v.beek-blom@sanus-canibus.nl  

 

Stappenplan: 

1. Embark-test aanvragen via e.v.beek-blom@sanus-canibus.nl  
2. Embark-account aanmaken via www.embarkvet.com -> sign in 
3. E-mailadres van het account doorgeven via e.v.beek-blom@sanus-canibus.nl  zodat wij het Embark-profiel van de 
hond kunnen delen 
4. U ontvangt de Embark-swab thuis 
5. Afspraak maken met dierenarts voor de swab 
6. Swab af laten nemen met getuigenformulier bij de dierenarts 
7. Swab opsturen naar Amerika -> zie onderstaand 
 
De test versturen gaat eenvoudig door een postzegel voor het buitenland te kopen of een post.nl code via de app te 

kopen. Via de app > postzegeltarieven>internationaal>overzicht tarieven> 

 

LET OP! 
De makkelijkste en snelste manier om de swab te verzenden is hem gewoon als 
briefpost te verzenden. Dus NIET als goederen. De douane zal ze dan tegenhouden 
om te onderzoeken en in veel gevallen komt de swab niet aan.  
Dus: postzegelcode of buitenlandpostzegel erop en in de brievenbus! 
 
Zorg dat op de swab de naam van de hond is geschreven, de swab in het plastic zakje 
zit en daaromheen de bijgeleverde bubbeltjesenvelop.  
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