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AANVRAAG WERKBOEKJE 
 
 

Ik ondergetekende:  
 

Vraag een (met een kruisje aanduiden): 

ROOD 
Boekje met rode kaft geldig voor : 
F.T. jachthonden, Ring, Mondioring, Veldwerk, Teckels, Terriërs, 
Lopende Honden, WGH. 

Normaal € 12,13  

Doorstreept 
(hond zonder 
stamboom) met 
werkkaart 

€ 14,15
€ 2,81

 

ORANJE 

Boekje met oranje kaft geldig voor : 
Begeleidingshonden (BH), GHP*, SchH.*, Sph. (FCI), UV, Rescue 
Dog (RD), WGH* 
 
*werkkaart nodig 

Normaal € 12,13  
Doorstreept 
(hond zonder 
stamboom) met 
werkkaart 

€ 14,15
€ 2,81

 

Doorstreept 
(hond zonder 
stamboom) 
zonder werkkaart 

€ 14,15

 

BLAUW Boekje met blauwe kaft: gehoorzaamheid, water, odedience 

Normaal € 10,13  

Doorstreept 
(hond zonder 
stamboom) 

€ 14,96
 

GROEN Boekje met groene kaft: boekje voor het Agility programma. 

Normaal € 9,80  

Doorstreept 
(hond zonder 
stamboom) 

€ 12,56
 

PAARS Boekje met paarse kaft: boekje voor het Dog Dance programma. 

Normaal € 9,80  
Doorstreept 
(hond zonder 
stamboom) 

€ 12,56
 

REC Ik wens een aangetekende terugzending van bovenstaand(e) 
werkboekje(s). Hiervoor betaal ik een supplement van  € 7,04

 

 
Bij ontvangst van de factuur, zal ik deze betalen door middel van het bijgevoegd betalingsformulier. 

 
Als overgangsmaatregel en tot nader bericht geldt voor het bekomen van een doorstreept werkboekje of een werkkaart volgende 
procedure : 
 

1. Nieuwe aanvragen voor een blauw, groen en rood doorstreept werkboekje 
De eigenaar van de hond moet bij de aanvraag een kopij voegen van de test “sociaal gedrag”. 
 

2. Hernieuwing doorstreepte blauw, groen of paars werkboekje  
Geleiders die al in het bezit zijn van een doorstreept werkboekje of werkkaart, dus voor het verplicht afleggen van een test “sociaal 
gedrag”, moeten bij de aanvraag tot hernieuwing een kopij voegen van het Europees paspoort van de hond (voorblad en pagina’s 2 
en 3, hieruit blijkt dat de hond geïdentificeerd is). 
Aanvragen zonder hiervoor vermelde documenten worden niet aanvaard. 
 

3. Aanvraag oranje doorstreept werkboekje voor GHP/PCU binnen sectie 1 C 
De eigenaar van de hond moet bij de aanvraag een kopij voegen van het europees paspoort  (voorblad en pagina's 2 en 3, hieruit 
blijkt dat de hond geïdentificeerd is).   
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Hond : 
  
Naam van de hond  
 
Ras  
 
Stamboom Nr  Geboortedatum    
 
Tatoeage Nr   Chip Nr  
  
Geslacht  Reu  Teef 
  

 
Eigenaar : Uw 

informaticareferentie: 
 

 
Naam  Mevrouw / Mejuffer 
  Mijnheer 
Voor-
naam 

 Mijnheer en Mevrouw 

 
Straat  Nr  Tel   
 
PC  Plaats  E-mail  
 

 
Datum:    Handtekening :  
 

 
NB: 
 
- Indien de hond waarvoor de aanvraag ingediend wordt reeds geregistreerd is bij de KMSH maar waarvan de 
stamboom nog niet op naam van de aanvrager (= eigenaar) staat, dan moet de originele stamboom (geen fotokopie) 
bijgevoegd worden en zijn de registratiekosten ten bedrage van 23,23 EUR (aangetekende terugzending 
inbegrepen) verschuldigd. 
Voor importhonden, nog niet geregistreerd bij de KMSH, dient eerst de procedure « registratie van een importhond » 
gevolgd te worden en zijn de hieraan verbonden onkosten ten bedrage van 49,40 EUR verschuldigd.  
            
- Wanneer men een aanvraag voor een werkboek voor een hond zonder stamboom indient, verplicht de eigenaar 
zich ertoe dat zijn volgende hond bezit erkent door de FCI. Een nieuwe aanvraag voor een werkboek voor een hond 
zonder stamboom zal geweigerd worden. 
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