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HAVANEZER CLUB NEDERLAND 
 
FORMULIER DEKMELDING 
 
1. Gegevens fokker: 
 
Naam:  ....................................................................................................   

Adres:  ....................................................................................................   

Postcode/Woonplaats:  ....................................................................................................   

Telefoonnummer:  ....................................................................................................   

Kennelnaam:  ....................................................................................................   

E-mailadres:  ....................................................................................................  

Website:  ....................................................................................................  

 
2. Gegevens dekking: 
 
Datum dekking:  ......... - ........... - ..............  

Geplande geboortedatum:  ......... - ........... - ..............  

 
3. Gegevens moederhond: 
 
Naam:  ..............................................................................................................................  

Geboortedatum moederhond:  ........ - .......... - ....................  

N.H.S.B.-(stamboom-)nummer:  ............................................  

 
4. Gegevens vaderhond: 
 
Naam:  .................................................................................................................. ……… 

Geboortedatum vaderhond:  ........ - .......... - ....................  

N.H.S.B.- nummer  ............................................  

of buitenlands stamboeknr. *):  ............................................  

 

Naam en e-mail adres eigenaar vaderhond …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Van de moeder- en de vaderhond moet (1  keer) een kopie van de stamboom meegestuurd 
worden; van de moederhond bovendien een kopie van het eigendomsbewijs. 
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5. Oogonderzoeken: 
 
Van vader- én moederhond moet een originele en duidelijk leesbare kopie van een geldige uitslag 
(niet ouder dan één jaar), goedgekeurd, oogonderzoek in het bezit zijn van Nestadministratie.  
 
 

Uitslag oogonderzoek moederhond: datum:  ................. - ........... resultaat: ……………….. 

Uitslag oogonderzoek vaderhond: datum: ................. - ........... resultaat: ……………….. 

 
6. Onderzoeken patella-luxatie: 
 
Van vader- én moederhond moet een duidelijk leesbare kopie van het formulier uitslag patella-
luxatie onderzoek in het bezit zijn van Nestadministratie. 
 
Uitslag onderzoek moederhond:  datum:  ................. - ........... gradatie: ……………….. 

Uitslag onderzoek vaderhond:  datum:  ................. - ........... gradatie: ……………….. 

 

7. Wenst u opname van deze dekking op de HCN-website bij ‘Dekmeldingen’?   

Deze vraag geldt alleen voor keurfokkers.   ja/nee* 

 
Nestadministratie zal bij verzending per post  na ontvangst van de dekmelding een mail met 
ontvangstbevestiging sturen. De dekmelding zal uiterlijk 7 werkdagen hierna op de HCN-
website geplaatst worden, m.u.v. vakantie van nestadministratie of webmaster. 
 
Inzender verklaart op de hoogte te zijn van de Statuten, het VerenigingsFokReglement (VFR) en 
het Pupinforeglement van de Havanezer Club Nederland en gaat hiermee akkoord.  
 
Inzender is bereid belangstellenden informatie te verschaffen over het ras, ook als er geen pups 
zijn. 
 
Plaats:   …………………………………      
 
Datum: ………….-……….-…………… 
 
Handtekening eigenaar teef:  ......................... …………………………………………………………… 
 

ONVOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN KUNNEN WIJ HELAAS NIET IN 
BEHANDELING NEMEN. 

 
Dit formulier en bijbehorende kopieën sturen naar: nestadministratie@havanezerclub.nl 
of: 
Nestadministratie  Havanezer Club Nederland 
p/a Marij van der Veer 
Kannunnikensven 9 
5646 JD  EINDHOVEN 
 
 
*) DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. 


