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1. Je hebt een stamboompup gekocht bij je fokker. Gefeliciteerd met je nieuwe huisgenoot!  

 

2. Voordat de fokker de pup kan overschrijven op jouw naam en je de pup kunt accepteren, 

dien je eerst een account aan te maken op www.mijnrvb.nl. Pas als je een actief account 

hebt, kun je verder met de volgende stappen. (voor het aanmaken van een account is een 

aparte handleiding ‘nieuw account aanmaken’ die je via je fokker kunt ontvangen en online 

beschikbaar is op www.houdenvanhonden.nl/IT4dogs)  

 

3. De fokker schrijft de pup over naar jou als pupkoper. Dit kan de fokker pas doen wanneer de 

DNA-afstammingscontrole gereed is. Deze afstammingscontrole kost tijd. Daardoor kan het 

soms tot een aantal weken nadat je de pup opgehaald hebt duren voordat je een bericht 

krijgt. 

De fokker heeft voor het overschrijven jouw geldig e-mailadres nodig waarmee je het 

account hebt aangemaakt.  

 

4. Je ontvangt een e-mail met een code en een link ‘vul code in’. Let op, deze code is slechts 72 

uur geldig! Controleer dus regelmatig je e-mail. 

  

5. Klik op de link ‘vul code in’.  

 

6. Je gaat naar de inlogpagina van www.mijnRvB.nl.  

 

7. Log in op je account.  

 

8. Je krijgt dan direct na het inloggen het ‘koop hond’ scherm te zien.  

Daarop is de code uit jouw email al ingevuld. (Let op: de code in het voorbeeld hieronder is 

niet jouw code maar een voorbeeld! De code hieronder dus niet invullen!) 

 

 

http://www.mijnrvb.nl/
http://www.houdenvanhonden.nl/IT4dogs
http://www.mijnrvb.nl/
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9. Vul de laatste 4 cijfers van het chipnummer van je pup in. 

Het chipnummer kun je terugvinden in het paspoort van je hond. 

 

10. Klik op de knop ‘controleer’. 

De gegevens van je pup worden opgehaald en getoond op het scherm. (Let op: de code en 

gegevens in het voorbeeld hieronder zijn maar een voorbeeld! De code en chipnummer  

hieronder dus niet invullen!) 

 
 

11. Controleer de gegevens en bij akkoord klik op ‘verzenden’.  

Als de gegevens van je pup niet kloppen neem dan contact op met je fokker.  

 

12. De pup staat nu in je account onder ‘mijn honden’. 

 


