
 
HANDLEIDING BIJ VERKOOP EN AANKOOP VAN EEN DIER 

 
1. VERKOOP AAN EEN ANDER KHV LID 
 

1. Verkoper en koper vullen de verkoopstrook in (zie onderaan), ondertekenen en dateren. 
 

2.KOPER ontvangt na de mutatie van KHV een factuur voor deze mutatie, dus vanaf heden niet meer op 
voorhand storten.  

 Mutatie binnenland & exportdocument : 2.5 euro 

 (dwz mutatie van een dier vergezeld van een KHV stamboekdocument) 

 Mutatie buitenland (inclusief Wallonië!!!) : 15 euro 

 (dwz mutatie van een dier vergezeld van een niet-KHV stamboekdocument, dus ook Wallonië!!!)  
De actuele tarieven kunt u consulteren op www.khv.be 
 

3. De koper stuurt het document naar het secretariaat van KHV vzw om het dier op zijn naam te laten zetten.  
 
 
 

2. VERKOOP AAN EEN NIET-LID. 
 

2.A. De koper wenst geen document van het dier 
De verkoper stuurt het stamboekdocument gedateerd en ondertekend terug naar het secretariaat van KHV 
vzw. Het dier wordt uit de vereniging geschrapt. 
OF 
Indien de verkoper online registreert bij KHV, dan kan men het dier online afvoeren uit het beslag en dient het 
stamboekdocument NIET teruggestuurd te worden naar het secretariaat maar kan men het zelf vernietigen. 
 
2.B. De koper wenst wel een document van het dier. 
De verkoper overhandigt het stamboekdocument aan de koper en de koper dient lid te worden van KHV vzw 
en neemt hiertoe contact op met een onderliggende vereniging of rechtstreeks met KHV. Procedure voor 
mutatie : zie punt 1. 
 
 
 

3. STERFTE OF SLACHT VAN EEN DIER 
De eigenaar stuurt het stamboekdocument van het dier naar KHV vzw. Het dier wordt uit de vereniging 
geschrapt. 
OF 
Indien de eigenaar online registreert bij KHV, dan kan men het dier online afvoeren uit het beslag en dient het 
stamboekdocument NIET teruggestuurd te worden naar het secretariaat maar kan men het zelf vernietigen. 
 
 
 
 

VERKOOPSTROOK 
(gelieve in te vullen en aan te kruisen wat past) 

 

BESTEMMING 
 

□ Export naar land …………………………………………. 
 

□ Lid van KHV vzw 
Stamboekcode………………………………………………… 
Naam………………………………………………………………. 
Adres………………………………………………………………. 
Woonplaats…………………………………………………….. 
Telefoon…………………………………………………………. 

AFVOEREN 
 

□ Verkoop aan een niet lid 
 

□ Sterfte of slacht 

DATUM van verkoop………………………………………. Datum van afvoeren………………………………………… 

HANDTEKENING VERKOPER HANDTEKENING KOPER 
 
 

De verkoop wordt afgesloten tussen verkoper & koper. KHV is niet verantwoordelijk in geschillen hieromtrent. 


