Gebruikershandleiding veulenregistratie via Mijn NSPS
Wanneer u ingelogd bent op Mijn NSPS is het mogelijk om uw veulen digitaal aan te melden voor
registratie. U hoeft dan niet meer het roze geboortebericht naar het stamboekkantoor op te sturen.
Hieronder staat stapsgewijs beschreven hoe u uw veulen kunt aanmelden.
1. Na het inloggen gaat u naar ‘Veulen aanmelden’. Er verschijnt een lijst met alle drachtige
pony’s die op uw naam staan.
2. U klikt op bij de merrie waarvan u het veulen wilt aanmelden. Er verschijnt een nieuw scherm
voor de gegevens van het veulen.
3. Vul hier allereerst de geboortedatum in.
4. Vul vervolgens de naam van het veulen in.
Als u geen beschermde stalnaam heeft dan dient u hier de volledige naam (voornaam +
stalnaam) in te typen. Het NSPS hanteert hierbij als standaard de afkorting ‘v.d.’ (of een
andere variatie) tussen voornaam en stalnaam. Heeft u wel een beschermde stalnaam dan
staat deze al ingevuld. De (voor)naam van het veulen typt u voor de stalnaam. Hou rekening
met de verplichte eerste letter van het betreffende jaar.
5. Kies daarna het geslacht en de kleur van het veulen.
6. Staat het veulen op een ander adres dan uw huisadres? Vul dan onder ‘staladres’ het adres in
waar de paspoortconsulent het veulen kan komen chippen.
7. Zet een vinkje onderaan het formulier waarmee u akkoord gaat met de voorwaarden zoals
gesteld in de I&R verordening.
8. Klik op ‘opslaan’. Er verschijnt een bevestiging in beeld, klik in dit scherm op ‘ok’.
9. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw veulenaanmelding.
10. Het veulen ziet u ook direct staan in de lijst met pony’s die op uw naam staan.

DNA eigen verzoek
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om de afstamming middels DNA-onderzoek te verifiëren
dan zet u een vinkje in het hokje achter ‘DNA eigen verzoek’. De kosten van dit onderzoek worden
aan u doorberekend!

Merrie wel gedekt, maar geen veulen?
Ook dan kunt u gebruik maken van Mijn NSPS om deze informatie door te geven.
U gebruikt hiervoor het formulier om een veulen aan te melden, maar hoeft dan alleen een vinkje te
zetten bij één van de mogelijkheden onder het kopje ‘indien overleden’ en vervolgens klikt u op
‘opslaan’ onderaan het formulier.

