
 

 

De Europese Verordening van 2018 stelt verplicht dat ook niet-leden mogen deelnemen aan het fokprogramma. Hiervoor wordt 3x het 

ledentarief in rekening gebracht. Uitzonderingen zijn het abonnement op ons kwartaalblad, duplicaat paspoort, tarieven I & R 

paspoort, tarieven voor de paarden paspoort consulent (PPC) en de administratieve-, herinnerings-, en verzendkosten.  
 

 

Tarieven contributie KVTH 2023 

 Leden Excl.BTW Niet-leden 

Jaarlijkse contributie incl. abonnement kwartaalblad Het Trekpaard en de Haflinger  €        97,50  €        94,44  leden NVT  

Half jaar lidmaatschap (vanaf 1 juli) inclusief 2 x kwartaalblad incl. verzendkosten  €        65,00  €        63,48  NVT  

Jong KVTH (t/m 30 jaar; incl. abonnement blad, verzendkosten en het 1ste 

Nederlandse paard gratis op naam)  

€        45,00  NVT  NVT  

Afdracht van contributie per lid aan de desbetreffende regio (m.u.v. Jong KVTH)  €        13,00   NVT  NVT  

Jaarabonnement kwartaalblad Nederland (9% BTW, incl. verzendkosten NL)  €        54,00  €        49,54  NVT  

Jaarabonnement kwartaalblad Buitenland (9% BTW, incl. €16,- verzendkosten BTL)  €        70,00  €        64,22  NVT  

Oude nummers kwartaalbladen incl. verzendkosten (zolang de voorraad strekt)  €          7,50  €          6,20   NVT  

Tarieven Hengstenhouders  
Afdracht dekgeld per gedekte merrie  €        19,50  €        16,12  €      58,50  

Toeslag te laat betalen afdracht/doorgeven dekking  €        22,00  €        18,18  €      66,00  

Eenmalige boete te laat doorgeven dekkingen (indien na 1 november)  €      106,00  €        87,60  NVT  
Gebruik Hengstenportal door niet-leden per jaar (om dekkingen door te geven   NVT  €        87,60  €   106,00  

Registratiekosten Stamboek  

Veulenpapieren indien digitaal aangemeld (incl. chippen, schetsen en paspoort 
met ALLEEN VOOR LEDEN ook een bewijs van inschrijving/ stamboekkaart)  

€        84,00  €        69,42  €  252,00  

Toeslag bij niet digitaal aanmelden veulen via de ledenportal op onze website  €        18,00  €        14,88   NVT  

Toeslag te laat aangifte /betalen veulen (dit moet binnen 10 dagen)  €        40,00  €        33,06  €   120,00  

Toeslag inschrijving veulens van een buitenlandse vader  €        95,00  €        78,52  €  285,00  

Toeslag inschrijving trekpaardveulens van een KMBT goedgekeurde hengst  €        25,00  €        20,66  €    75,00  

Toeslag inschrijving haflingerveulens van een KVTH goedgekeurde hengst middels 
buitenlands dekbewijs/geboortebericht  

€        25,00  €        20,66  €    75,00  

Inschrijving Wachtregister of Klasse 2 (incl. chippen, schetsen en paspoort)  €        69,00  €        57,02  €  207,00  

Inschrijving Register of Aanvullend Stamboek (incl. chippen, schetsen en paspoort)  €        58,00  €        47,93  €  174,00  
Op naam zetten (overschrijvingskosten)  €        22,00  €        18,18  €    66,00  

Wijziging stamboekpapieren (bijv. Stalnaam toevoegen bij eigen fokproduct)  €        32,00  €        26,44  NVT  

DNA-onderzoek per haarmonster  €        90,00  €        74,38  €  270,00  

DNA-onderzoek per haarmonster op PSSM1  €        95,00  €        78,51  €  285,00  

(Her) Importkosten (incl. controle aan huis door PPC)  €        95,00  €        78,51  €  285,00  
Duplicaat Stamboekkaart/Bewijs van inschrijving  €        31,00  €        25,62  NVT  
Duplicaat paardenpaspoort  €      212,00  €      175,20  €   212,00  

 

 

Koninklijke Vereniging  

“Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger” 



 

Landelijke keuringen (Hengstenkeuring, Elite- en Veulenkeuring)  
Eerste keuring voor hengsten  €      110,00  €       90,90  €   330,00  
Herkeuring hengsten (bij goedkeuring restitutie)  €      425,00  €      351,23  € 1275,00  

Nakeuring hengsten met medisch attest  €      289,00  €      238,84  €   867,00  

Nakeuring hengsten zonder medisch attest of eerdere opgave HK  €      436,00  €      360,33  € 1308,00  
Buitengewone Hengstenkeuring  €      562,00  €      464,46  € 1686,00  

Toeslag te laat aangifte HK  €      110,00  €        90,91  €   330,00  

Deelname Elite- en veulenkeuring  €        11,00  €          9,09  €     33,00  

Herkeuring Stamboekopname tijdens Elitekeuring  €        65,00  €        53,71  €   195,00   

Tarieven Paarden Paspoort Consulent aan huis  

Chippen en schetsen  €        37,00  €        30,58  €      37,00  

Toeslag andere paspoortconsulent (onder voorbehoud goedkeuring)  €        36,00  €        29,75  €      36,00  

Stamboekopnames en VOPP/IBOP ( voldoen aan regiosecretariaat)  

Stamboekopname merrie/ruin op centrale keuring van uw regio N / O/ Z / W  €        19,00  NVT  €      57,00  

Premiekeuring per rubriek: 1e paard/veulen € 10,-  €        10,00  NVT  €      30,00  
Merrie/ruin op centrale keuring van een andere regio  €        45,00  NVT  €   135,00  

Merrie/ruin keuring aan huis  €        95,00  NVT  €   285,00  

Toeslag bij niet tijdige betaling : per paard/ veulen € 3,00  €          3,00  NVT  NVT  

Deelname VOPP/IBOP  €        50,00  NVT  NVT  

Administratieve-, herinnerings- en verzendkosten  
Administratiekosten (m.u.v. automatische incasso’s)  €          3,75  €          3,10   

Verwerking chipgegevens  €        13,00  €        10,74   

Predikaten  €        55,00  €        45,45   

Herinneringskosten en/of extra administratiekosten na onvolledige betalingen  €        31,00  €        25,62   

Aangetekende post binnenland  €        12,00  NVT   

Aangetekende post buitenland  €        16,00  NVT   

Retour na ongeldig maken paspoort (indien u dit wilt behouden na overlijden)  €        12,00  €          9,92   

6-generatie overzicht  €        22,00  €        18,18    


