
Lammeren inspectie- en geboorteformulier. 

Geit: 
Naam (stal- en eigen naam): ............................................................................ 
Nummer van het oormerk (voluit): .................................................................... 
Geboren:  ........................................ 
 
Eigenaar van de geit 
Naam: ............................................................................................................. 
UBN nummer: .................................................................................................. 
Telefoonnummer: .............................................................................................  
E-mail: ............................................................................................................. 

 

Bovenstaande geit is gedekt door bok op (datum)  .................... 

 
Bok: 
Naam (stal- en eigen naam): ............................................................. 
Nummer van het oormerk (voluit): ..................................................... 
Geboren:  ......................................... 
 
Eigenaar van de bok  
Naam: .............................................................................................. 
UBN nummer: ................................................................................... 
Telefoonnummer: .............................................................................. 
E-mail: ............................................................................................. 
 

 

Lammeren: geboortedatum:  .......................... 
 
Aantal geiten: ............... aantal bokken: ............... aantal dood geboren: ............... 

 

Registratie/controle  is voor alle lammeren verplicht! 

In te vullen door de lammereninspecteur: 

 Lam 1 Lam 2 Lam 3 

Naam lam: 
(stal- en eigen naam) 
 

   

Oormerknummer (voluit) 
 
 

   

Geslacht 
 

       

Indien bok, 2 testikels? 
 

      



Hoort het lam bij de 
moeder? 

      

Heeft het lam 
angorakenmerken? 

   

Gebit (onder- of 
bovenbeet?) 

   

Normale poten? 
 

   

Bijzondere afwijkingen? 
 
 

   

Stamboekpapier gewenst? 
 

       

 
 

   

Stamboekwaardig? 
ZG = zeer goed 
G = goed 
NF = niet fokwaardig 
H = inspectie herhalen 

   

 

Geinspecteerd door: 
 
Naam inspecteur: ............................................................................. 
 
Op (datum): ........................... 
 
Handtekening: .................................................................................. 
 
 

 

Kosten: 
Voor de komst van de controleur betaal je een eenmalige bijdrage in de kosten van 
15 euro. 
Elk lam dat gecontroleerd wordt kost 2 euro voor de controle en de registratie. 
Daar komt voor het aanmaken van stamboekpapieren nog eens 7 euro per dier bij. 
(je kunt dus ook kiezen voor controle en registratie in het stamboek zonder de 
bijhorende papieren) 

 

In te vullen door NAFV. 
 
Ontvangen dd. : ........................ 
 
Gegevens ingevoerd:  ja / nee 
Certificaat verstuurd:  ja / nee 
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