
Zangersheide	Horse	Identification 	

Studbook	 Zangersheide	 vzw	 wordt	 wereldwijd	 aanzien	 als	
het	 meest	 dynamische	 en	 modernste	 stamboek	 voor	
springpaarden.	 Elke	 dag	 streven	 onze	 medewerkers	 ernaar	
om	 de	 administratie	 voor	 fokkers	 van	 springpaarden	 zo	
eenvoudig	mogelijk	te	houden	zodat	de	fokkers	zich	kunnen	
bezighouden	 met	 het	 allerbelangrijkste;	 het	 fokken	 van	 de	
beste	springpaarden	ter	wereld.	

‘Zangersheide	Horse	Identification’-applicatie	werd	ontwikkeld	door	Studbook	Zangersheide	vzw	om	
de	registratie	van	veulens	en	paarden	in	Studbook	Zangersheide	vzw	nog	sneller	te	laten	gebeuren.	
Deze	 applicatie	 is	 uitsluitend	 ontwikkeld	 voor	 erkende	 dierenartsen	 en	 ter	 registratie	 van	
springpaarden	van	Studbook	Zangersheide	vzw.	

	

Voor	wie?	

Deze	 applicatie	 is	 exclusief	 voorbehouden	 voor	 dierenartsen	 (later	 ‘gebruiker’	 genoemd).	 Als	
dierenarts	 kan	 u	 op	 een	 eenvoudige	manier	 een	 account	 aanmaken	 en	 na	 goedkeuring	 door	 ons	
kantoor	 meteen	 van	 start	 gaan	 met	 de	 identificatie	 van	 Z-paarden.	 Uiteraard	 dient	 u	 dit	 niet	
onbezoldigd	te	doen,	per	afgewerkt	dossier	ontvangt	u	€	35,00	excl.	BTW	van	Studbook	Zangersheide	
vzw	(zie	‘vergoeding’).		

	

Welke	paarden?	

Studbook	 Zangersheide	 vzw	 is	 een	 open	 stamboek	 en	 registreert	 wereldwijd	 veulens	 uit	 de	
combinatie	 van	 springpaarden	 uit	 verschillende	 stamboeken.	 Indien	 zowel	 vader	 als	 moeder	
afkomstig	zijn	uit	een	stamboek	dat	lid	is	van	de	WBFSH	(	lijst	leden	WBFSH)	kunnen	wij	dit	veulen	of	
paard	registreren.	Een	voorbeeld:	een	veulen	uit	een	BWP-merrie	en	een	SF-hengst	kan	zonder	enig	
probleem	geregistreerd	worden	bij	Studbook	Zangersheide	vzw	en	een	Z	achter	de	naam	krijgen.	Dit	
geldt	ook	voor	combinaties	uit	onder	meer	Oldenburg,	KWPN,	Hannover	en	Holstein,	….		

	

Werkwijze	

Er	zijn	twee	mogelijkheden	voor	u	als	gebruiker	om	veulens	te	identificeren	via	deze	applicatie.	U	kan	
zelf	een	veulen	of	paard	toevoegen	indien	dit	nog	niet	in	onze	lijst	staat	of	u	kiest	een	veulen	uit	onze	
lijst	waarvoor	u	het	identificatiedossier	zal	afwerken.		

• Blanco	registratie	:	bij	een	blanco	registratie	dient	u	de	volgende	informatie	van	de	fokker	te	
verkrijgen	

o Het	inseminatie-bewijs	
o Naam	en	adres	van	de	fokker	
o Naam	en	afstamming	van	het	veulen	(inclusief	pedigree	van	de	merrie)	



o Geboortedatum	van	het	veulen	
	
	

• Registratie	uit	databank	applicatie:	

Bij	 deze	 formule	 de	 selecteert	 de	 gebruiker	 een	 veulen	 uit	 de	 databank	 waarna	 hij	 de	
fokker/eigenaar	contacteert	om	een	afspraak	te	maken	om	het	signalement	van	het	paard	op	
te	 nemen.	 Eenmaal	 een	 paard	 geselecteerd	werd	 is	 deze	 niet	meer	 zichtbaar	 voor	 andere	
dierenartsen	en	wordt	de	gebruiker	geacht	het	dossier	volledig	af	te	werken.	

Een	volledig	dossier	omvat:	

o Het	signalement	(getekend	en	ingevuld	op	vragenlijst)	
o Afname	en	verzending	haarstalen	ter	controle	DNA	
o Een	standfoto	van	het	veulen	

	

Vergoeding	

Studbook	Zangersheide	 vzw	keert	de	 gebruiker	€	35,00	+	BTW	uit	per	 afgewerkt	dossier.	 Facturen	
kunnen	gestuurd	worden	naar:	

Studbook	Zangersheide	vzw,	Domein	Zangersheide,	B-3620	Lanaken,	BTW:	BE	0449.503.542	

Gelieve	duidelijk	de	naam	van	het	paard	op	het	factuur	te	vermelden.	De	gebruiker	verbindt	zich	er	
toe	om	aan	de	fokker	geen	extra	kosten	aan	te	rekenen	voor	de	signalementopname	en	afname	van	
de	haarstalen.	Extra	kosten,	vb.	het	plaatsen	van	een	microchip,	kunnen	uiteraard	wel	rechtstreeks	
aan	de	fokker	aangerekend	worden.	

	

DNA-controle	

Studbook	 Zangersheide	 vzw	 onderwerpt	 al	 haar	 ingeschreven	 paarden	 aan	 een	 DNA-controle.	 Op	
eenvoudig	verzoek	aan	ons	stamboekkantoor	verzenden	wij	u	het	nodige	materiaal	om	de	haarstalen	
te	 bewaren	 en	 te	 verzenden.	 U	 kan	 ons	 stamboekkantoor	 contacteren	 via	
studbook@zangersheide.com	of	telefonisch	op	+32	89	73	00	30.	

	

Privacy	

Elke	gebruiker	die	gebruik	maakt	van	deze	applicatie	verbindt	zich	er	toe	om	met	de	in	de	applicatie	
terug	te	vinden	gegevens	exclusief	te	werken	in	functie	en	ter	promotie	van	Studbook	Zangersheide	
vzw.	In	geen	enkel	geval	zullen	adres-	en	andere	gegevens	van	fokkers	en	paarden	gebruikt	worden	
voor	andere	doeleinden	dan	voor	het	opnemen	van	het	signalement	van	Z-geregistreerde	paarden.	
Gegevens	kunnen	onder	geen	beding	gekopieerd	worden	en	zijn	uitsluitend	eigendom	van	Studbook	
Zangersheide	vzw.	De	gebruiker	verwerft	de	ter	beschikking	gestelde	gegevens	onder	geen	beding.		



Indien	 Studbook	 Zangersheide	 vzw	vaststelt	 dat	de	 gebruiker	de	 gegevens	 terug	 te	 vinden	 in	deze	
applicatie	 aanwendt	 voor	 andere	 doeleinden	 dan	 omschreven	 in	 voorwaarden	 is	 Studbook	
Zangersheide	 gerechtigd	 een	 forfaitaire	 en	 onherleidbare	 schadevergoeding	 te	 claimen	 van	 de	
gebruiker	gelijk	aan	2.500,00	EUR	per	inbreuk	met	de	mogelijkheid	voor	Studbook	Zangersheide	om	
een	hogere	schadevergoeding	te	eisen	indien	zij	haar	schade	boven	2.500,00	EUR	kan	bewijzen.		

	

Beëindiging	/	weigeren	

Studbook	 Zangersheide	 vzw	 behoudt	 zich	 het	 recht	 voor	 om	 eenzijdig	 nieuwe	 accounts	 van	
kandidaat	 gebruikers	 te	 weigeren	 of	 	de	 dienstverlening	 aan	 bestaande	 gebruikersaccounts	 te	
beëindigen	zonder	zich	hiervoor	 te	moeten	verantwoorden	en	om	welke	reden	dan	ook	en	zonder	
enige	 opzegtermijn	 te	 moeten	 respecteren	 en	 zonder	 enige	 opzeg-	 of	 andere	 vergoeding	
verschuldigd	te	zijn	aan	de	gebruiker.	

	

Helpdesk	

Indien	u	problemen	ondervindt	met	het	gebruik	van	onze	applicatie	kan	u	ons	steeds	contacteren	via	
studbook@zangersheide.com	of	telefonisch	op	het	nummer	+32	89	73	00	30.	

	 	



Zangersheide	Horse	Identification	

Studbook	Zangersheide	vzw	is	considered	word-wide	as	the	
most	 dynamic	 and	 modern	 studbook	 for	 showjumping	
horses.	 Every	 day	 our	 staff	 strive	 to	 make	 the	
administration	 of	 breeders	 of	 showjumping	 horses	 as	
simple	as	possible	for	them,	so	that	they	can	give	all	 their	
efforts	 to	 what	 is	 most	 important;	 breeding	 the	 best	
showjumping	horses	in	the	world.	

The	 ‘Zangersheide	 Horse	 Identification’-application	 was	 developed	 by	 Studbook	 Zangersheide	 vzw	
for	an	even	faster	registration	of	foals	and	horses	with	Studbook	Zangersheide	vzw.	This	application	
was	 exclusively	 developed	 for	 recognized	 veterinarians	 and	 for	 the	 registration	 of	 showjumping	
horses	in	Studbook	Zangersheide	vzw.	

	

For	who?	

This	application	is	exclusively	reserved	for	veterinarians	(hereafter	‘user’).	A	veterinarian	can	simply	
start	an	account	and	after	approval	by	our	office	immediately	be	able	to	identify	Z-horses.	Naturally,	
the	 user	 will	 be	 rewarded	 for	 this	 service	 and	 will	 receive	 an	 amount	 of	 €	 35.00	 excl.	 VAT	 from	
Studbook	Zangersheide	vzw	(see	‘compensation’)	for	every	completed	file.		

	

Which	horses?	

Studbook	Zangersheide	vzw	is	an	open	studbook	and	registers	foals	worldwide	from	the	combination	
of	showjumping	horses	from	various	studbooks.	If	both	the	dam	and	sire	come	from	a	studbook	that	
is	a	member	of	the	WBFSH	(	list	WBFSH	members)	we	can	register	such	a	foal	or	horse.	An	example:	
a	 foal	 out	 of	 a	 BWP-mare	 and	 a	 SF-stallion	 can	 be	 registered	 with	 Studbook	 Zangersheide	 vzw	
without	any	problem	and	get	a	Z	behind	its	name.	This	also	applies	to	combinations	from,	amongst	
others,	Oldenburg,	KWPN,	Hanover	and	Holstein,	….		

	

Working	method	

There	are	two	possibilities	for	you	as	user	to	identify	foals	with	this	application.	You	can	add	a	foal	or	
horse	yourself	if	it	is	not	on	our	list	yet	or	you	choose	a	foal	from	our	list	for	which	you	will	complete	
the	identification	file.		

• Blank	registration	:	for	a	blank	registration	you	will	need	the	following	information	from	the	
breeder:	

o The	insemination	certificate	
o Name	and	address	of	the	breeder	
o Name	and	pedigree	of	the	foal	(including	pedigree	of	the	dam)	
o Date	of	birth	of	the	foal	



	
	

• Registration	from	databank	application:	

For	 this	 formula	 the	 user	 selects	 a	 foal	 from	 the	 databank	 after	 which	 he	 contacts	 the	
breeder/owner	to	pick	a	date	for	marking	the	particulars	of	a	horse.	Once	a	horse	is	selected,	
it	will	no	longer	be	visible	for	other	veterinarians	and	the	user	is	expected	to	fully	complete	
the	file.	

A	fully	completed	file	consists	of:	

o The	particulars	(drawn	and	filled	in	on	the	questionnaire)	
o Taking	and	dispatch	of	hair	sample	for	DNA	check	
o A	photograph	of	the	standing	foal	

	

Compensation	

Studbook	Zangersheide	vzw	will	pay	the	user	€	35.00	+	VAT	per	completed	file.	Invoices	can	be	sent	
to:	

Studbook	Zangersheide	vzw,	Domein	Zangersheide,	B-3620	Lanaken,	BTW:	BE	0449.503.542	

Please,	 clearly	 state	 the	name	of	 the	horse	on	 the	 invoice.	 The	user	undertakes	not	 to	 charge	 the	
breeder	 any	 extra	 costs	 for	 the	marking	 of	 particulars	 and	 taking	 of	 hair	 samples.	 Extra	 costs,	 for	
example,	for	placing	a	micro-chip,	can,	of	course,	be	charged	directly	to	the	breeder.	

	

DNA-check	

Studbook	Zangersheide	vzw	subjects	all	its	registered	horses	to	a	DNA-check.	Upon	a	simple	request	
to	our	 studbook	office,	we	will	 send	 you	 the	necessary	materials	 to	 store	 the	hair	 samples	 and	 to	
send	 these	 to	 us.	 You	 can	 contact	 our	 studbook	 office	 via	 studbook@zangersheide.com	 or	 by	
telephone	at	+32	89	73	00	30.	

	

Privacy	

Every	user	of	this	application	undertakes	to	use	the	data	found	in	the	application	exclusively	for	the	
use	and	promotion	of	Studbook	Zangersheide	vzw.	In	no	case	the	address	and	other	data	regarding	
the	 breeders	 and	 horses	 may	 be	 used	 for	 other	 purposes	 than	 for	 marking	 the	 particulars	 of	 Z-
registered	 horses.	 Date	 may	 not	 in	 any	 situation	 be	 copied	 and	 are	 the	 exclusive	 property	 of	
Studbook	Zangersheide	vzw.	The	user	shall	not	have	any	rights	to	the	data	made	available.		

In	the	event	that	Studbook	Zangersheide	vzw	should	find	that	the	user	is	using	the	data	found	in	the	
application	 for	 any	 other	 purpose	 than	 as	 described	 in	 the	 conditions,	 Studbook	 Zangersheide	 is	
entitled	 to	 claim	 a	 fixed	 and	 non-transferable	 compensation	 of	 damage	 from	 such	 a	 user	 of	 an	



amount	 of	 2,500.00	 EUR	per	 infringement	with	 the	 possibility	 for	 Studbook	 Zangersheide	 to	 claim	
higher	 compensation	 of	 damages	 if	 it	 can	 prove	 to	 have	 suffered	 damage	 for	more	 than	 2,500.00	
EUR.		

	

Termination	/	refusal	

Studbook	 Zangersheide	 vzw	 reserves	 the	 right	 to	 unilaterally	 refuse	 new	 accounts	 from	 candidate	
users	or	 terminate	 the	service	 for	user	accounts	without	 justification	and	 for	whatever	 reason	and	
without	 having	 to	 respect	 any	 period	 of	 notice	 and	 without	 owing	 any	 termination	 or	 other	
compensation	to	the	user.	

	

Helpdesk	

If	 you	 encounter	 any	 problems	 when	 using	 our	 application,	 you	 can	 always	 contact	 us	 via	
studbook@zangersheide.com	or	by	telephone	at	+32	89	73	00	30.	

	


