
Lammeren controle- en geboorteformulier
Geit: 
Naam (stal- en eigen naam): ............................................................................ 
Nummer van het oormerk (voluit): .................................................................... 
Geboren:  ........................................ 

Eigenaar van de geit 
Naam: ............................................................................................
UBN nummer: .................................................................................
Telefoonnummer: ...........................................................................
E-mail: ...........................................................................................

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: ............... 

Let op: registratie/controle is voor alle lammeren verplicht!

Fokker (paarse velden) invullen tot de vierde regel hieronder. Overige de controleur.

Lam 1 Lam 2 Lam 3 

1. Naam lam:
(stal- en eigen naam)

2. Oormerknummer: (voluit)

3. Geslacht:

4. Indien bok, 2 testikels?

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



5. Hoort het lam bij
de moeder?

6. Heeft het lam
angorakenmerken?

7. Gebit (onder- 
of bovenbeet?)

8. Normale poten?

9. Bijzondere afwijkingen?

10. Certificaat gewenst?

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

Gecontroleerd door:

Naam controleur: .............................................................................

Op (datum): ........................... 

Handtekening: .................................................................................. 

Procedure in het kort:
Fokker merkt lammeren. - Vult dit formulier in (voor zover mogelijk) en stuurt dit 
naar stamboekbeheerder - Deze controleert en stuurt door naar controleur. 
- Controleur maakt afspraak met fokker en controleert de lammeren, vult formulier
verder in en doet opgave kosten (bezoek € 15,00, € 2,00 per lam € 7,00 per stam-
boekcertificaat). Fokker maakt kosten over naar NAFV: NL44INGB0005859871 -
Controleur stuurt formulier                                                                            naar stamboekbeheerder.    - Als de NAFV de kosten heeft
ontvangen, wordt het stamboekcertificaat per post naar fokker gestuurd.

In te vullen door de NAFV:
Ontvangen dd. : ..................
Inteeltpercentage: ...............
Gegevens ingevoerd: ...........
Certificaat verstuurd: ...........

11. Opmerkingen?

Totale kosten lammerencontrole (in te vullen op het laatste formulier): € ................  

Gerrit
Notitie
Completed ingesteld door Gerrit
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