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Let op: de pups kunnen en mogen pas overgeschreven worden naar een nieuwe eigenaar 

wanneer onze buitendienst medewerker de pups gechipt heeft. 

1. Log in op je account op www.mijnrvb.nl met jouw emailadres en wachtwoord. 

2. Ga naar het blok ‘mijn pups’. 

3. Klik bij de pups die je wilt overschrijven op de drie puntjes voor de naam. 

4. Klik op gewenste actie ‘verkoop binnen Nederland’ of ‘verkoop naar het buitenland’. Staan 

deze opties er niet bij dan is de pup nog niet gechipt en mag nog niet verkocht worden. 

 

5. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien bij ‘verkoop binnen Nederland’.  Zie voor 

aanvullende info betreffende ‘verkoop naar het buitenland’ punt 8. 

 

  

http://www.mijnrvb.nl/
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6. Vul de gegevens van de pupkoper in: voorletters, tussenvoegsel, achternaam. 

Vul het e-mailadres in van de pupkoper. 

Klik op verzenden.  

Meld de pupkoper dat de opdrachtmail met code is verstuurd en geef ook aan dat de code 

binnen 72 uur gebruikt moet worden. 

 

 

7. De pupkoper ontvangt een e-mail met daarin een link met een code en kan met deze code de 

aankoop bevestigen.  

De code moet binnen 72 uur worden gebruikt, daarna komt deze te vervallen. 

 

Als de pupkoper de aankoop niet op tijd bevestigd, blijft de pup in de lijst ‘mijn pups’ vermeld 

staan. Je dient dan opnieuw op verkoop te klikken en via dezelfde procedure de pup 

nogmaals aan de eigenaar te verkopen. 

 

Zodra de pupkoper de koop heeft bevestigd in het systeem verdwijnt de pup uit uw lijst ‘mijn 

pups’. 

 

8. Bij klikken op ‘verkoop naar het buitenland’ verschijnt er in je account een factuur voor een 

exportpedigree. Zodra deze voldaan is ontvangt de eigenaar in het buitenland een in het 

Engels opgestelde email met daarin een link hoe men de exportpedigree en het 

eigendomsbewijs kan downloaden. Een eigenaar in het buitenland hoeft dus geen account 

aan te maken. 

 

 

 


