
HAVANEZER CLUB NEDERLAND 
 
FORMULIER GEBOORTEMELDING 
 
1. GEGEVENS FOKKER: 
 
Naam:  ............................................................................................  
 
Adres:  ............................................................................................  
 
Postcode/Woonplaats:  ............................................................................................  
 
Telefoonnummer:  ............................................................................................  
 
Kennelnaam:  ............................................................................................  
 
2. GEGEVENS NEST: 
 
Moederhond: Naam: .......................................................................................   
 
Vaderhond 1: Naam: .......................................................................................   
 
Vaderhond 2: Naam: .......................................................................................   
 
Geboortedatum pups: …………………………………… 
 
Aantal pups: ………. reutjes ………. teefjes 
 
Zijn deze pups geboren d.m.v. een keizersnede?     ja/nee*) 
 
Indien ja, is bij deze teef al eerder een keizersnede uitgevoerd?   ja/nee*) 
 
Datum nest 1e keer ……………………… Datum nest 2e keer ………………………… 
 
3. ALLEEN VOOR KEURFOKKERS:  
 
Wenst u opname van dit nest op de website bij de ‘geboorteberichten’?   ja/nee *)  
 
4. Indien dit nest aan het VFR en pupinforeglement voldoet én alle ouderdieren een 
goedgekeurd onderzoek patella-luxatie hebben ondergaan, dan komen de uit deze combinatie 
geboren pups van keurfokkers in aanmerking voor het HCN certificaat. Voorwaarde is wel 
dat één van de ouderdieren gradatie 0/0 heeft gekregen. De wederhelft mag dan maximaal 
gradatie 1/1 hebben.  
 
Wenst u hiervoor in aanmerking te komen?   ja/nee *)  
 
Bij een dubbele dekking geldt dat de certificaten pas gemaakt kunnen worden na aanlevering 
kopie stamboom van pup, waar juiste vader op vermeld staat. 
 
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:  ………………………………………………… 
 

ONVOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN KUNNEN WIJ HELAAS NIET IN 
BEHANDELING NEMEN. 

 
BETALINGEN: 
Keurfokkers gelijktijdig met het insturen van dit formulier s.v.p. € 5,-- per pup overmaken op 
rekening NL92INGB0006831238 t.n.v. Havanezer Club Nederland te Best. Nestadministratie 
zal meteen na ontvangst van het pupgeld de webmaster verzoeken het geboortebericht op de HCN-
website te plaatsen. 
 
Dit formulier opsturen naar: nestadministratie@havanezerclub.nl 
 
of: 
 
Nestadministratie Havanezer Club Nederland 
p/a Marij van der Veer 
Kanunnikensven 9 
5646 JD Eindhoven      
 

*) DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. 
 


