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Wat is het doel?
•
•
•

U registreert uw huisdier om een snelle hereniging mogelijk te maken als uw huisdier zwervend
wordt aangetroffen.
Voor honden worden daarnaast de verplichte meldingen gedaan die de wet voorschrijft.
Snel, eenvoudig en betrouwbaar: alle administratie van uw huisdier bij elkaar!

ACCOUNT AANMAKEN
U begint met het aanmaken van een account. Klik op:
Vul de gegevraagde gegevens in. Vul de gevraagde gegevens in, velden met * zijn verplicht.
Klik dan op
Uw account wordt geopend. U ziet dan het volgende scherm:
Overzicht van uw
geregistreerde dieren.
Tevens de voorpagina van
uw account.

Klik hier als u een
huisdier wilt registreren
in uw account.

Overzicht van dieren
die u ooit in uw
account heeft gehad.

Uw persoonlijke gegevens staan
hier. Hier kunt u aanvinken welke
van uw gegevens getoond
mogen worden.

Hier kunt u van elke hond
via het chipnummer zien
welke meldingen gedaan
zijn bij het RVO.

Hier kunt u meerdere
dieren tegelijk
registreren.

Een nestje aanmelden doet u hier.
Voor honden geldt dat als u een nestje fokt, u dit eerst moet melden
bij het RVO. U krijgt dan een UBN-nummer.
Ook moeten de pups moeten zijn gechipt en een EU-dierenpaspoort
hebben. Dit kunt u regelen via uw dierenarts.
Heeft u regelmatig een nestje pups dan adviseren wij u een
professioneel (fokker) account te nemen.
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UW GEGEVENS BEHEREN
Bij mijn gegevens kunt u aanvinken wat er getoond mag worden als men uw chipnummergegevens
opvraagt.
Het telefoonnummer hebben wij al aangezet, deze kunt u eventueel weer uitvinken.
Vergeet niet na het aanpassen te klikken op
Vink hier aan wat
er getoond
mag worden.

Fokt u een nestje of haalt u een
hond uit het buitenland? Dan
moet u een UBN-nummer aanvragen bij het RVO. Dit nummer
kunt u dan hier invullen.
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DIER REGISTREREN
Als uw gegevens kloppen kunt u het dier aanmelden. Dat doet u bij mijn mijn dieren.
Linksboven klikt u op
Vul de gevraagde gegevens in, velden met * zijn verplicht. De ingevulde gegevens van het dier zijn
zichtbaar voor iedereen die de chipnummergegevens opvraagt.
Klik als u klaar bent op
Registreert u een hond, dan controleert het RVO uw ingevulde gegevens voordat uw registratie wordt
goedgekeurd.

Hier kunt u een foto
van uw dier
uploaden

Zie pagina 4
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REGISTRATIE ACTIVEREN
U ziet nu onderstaand scherm. Uw huisdier staat nu klaar voor registratie.
klik op

om de registratie te activeren.

Klik op het chipnummer om de gegevens
aan te passen of om het dier af te melden.

Na het betalen staat uw dier geregistreerd.
Al uw geregistreerde dieren kunnen nu
worden gevonden in onze databank en
door zoekmachines.
De wettelijke verplichte melding over uw
hond aan het RVO zijn dan ook gedaan.

Vergeet niet om uw gegevens te
wijzigen als u verhuist!

Heeft u nog vragen?
Mail ons dan op hondregistreren@gmail.com
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