Werkwijze Pilot Importcontrole op tentoonstellingen
Indienen van een complete importaanvraag kan tot:
uiterlijk de vrijdag een week voor het weekend van de Tentoonstelling

Aanmelden importhond
Importformulier moet worden ingevuld via www.mijnrvb.nl via de knop Importaangifte in de
menubalk links in het scherm.

Vul alle velden
van het
Importaangifte
formulier
zorgvuldig in,
houd altijd de
originele
stamboom bij de
hand en
controleer je
invoer extra.
Let op: Als een
hond geen chip
heeft, mag je
deze niet
importeren. Alle
honden dienen
volgens Europese
regelgeving
gechipt te zijn.
Als Je hond niet
is gechipt dan
kan je hem niet
inschrijven in het
NHSB.

Belangrijk: Upload bij “Upload Documenten” een goed leesbare scan van de originele FCI-erkende
stamboom en eventuele bijbehorende papieren (zie 'Eisen per land') aan toe. Exportpedigree /
Exportstempel op de stamboom of indien van toepassing 'Anerkennung für das Ausland'. (Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland)
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Controle van het microchipnummer
Wil je de controle op de tentoonstelling laten doen?
Stuur dan nadat de betaling is verwerkt! *) een mailtje naar it4dogs@raadvanbeheer.nl met het
verzoek controle op de tentoonstelling te laten plaatsvinden. De medewerker zorgt dat je opdracht
in het juiste rayon ‘controle op tentoonstelling’ wordt geplaatst.

In de mail vermeld je duidelijk:
✓ de naam van je hond (volledige naam zoals op de stamboom vermeld staat)
✓ chipnummer van je hond
✓ op welke tentoonstelling je de Importcontrole wilt laten doen ;
Dogshow Maastricht 25 & 26 september 2021
Dogshow Bleiswijk 6 & 7 november 2021
Kerst Winnershow 11 & 12 december 2021

Let op! *) Dit kan pas als de betaling is verwerkt, dit is direct bij iDEAL en creditcard betalingen (bij
overschrijven neemt dit langer in beslag) én de afstamming volledig is ingevoerd in het systeem.

Meenemen naar tentoonstelling
Zonder onderstaande stukken kan de controle niet plaatsvinden!
✓ de originele FCI-erkende stamboom
✓ de originele Exportpedigree / Exportstempel op de stamboom of indien van toepassing
'Anerkennung für das Ausland'. ( Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) op onze website staat
exact welke eisen er zijn per land www.houdenvanhonden.nl/import
✓ En uiteraard je import hond

De medewerker op de tentoonstelling controleert of het chipnummer dat op de stamboom staat,
klopt met het chipnummer van de hond.
Op de stamboom plaatsen wij, indien je alle bovenstaande papieren mee hebt genomen en alles juist
is bevonden, een stempel met de tekst ‘import Nederland’, de datum en het NHSB-nummer.
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