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Oosterwolde, seizoen 2013 
 
Betreft:  Geborgde myotonie-test. 
 
Aangaande het uitvoeren van de myotonietest via het stamboekbureau zodat de uitslag van het 
onderzoek geborgd is en dus voor stamboekdoeleinden kan worden gehanteerd het volgende. 
 
De naam; het levensnummer en het geboortejaar van de pony kunt u bij het stamboekkantoor 
opgeven zodat er voor u kan worden nagekeken of er reeds monster-materiaal middels haar op 
het stamboekkantoor aanwezig is. Wij kunnen dan het onderzoek in werking stellen en u hoeft 
hiervoor niet meer de dierenarts of paspoortconsulent in te schakelen voor het aanleveren van 
monster-materiaal volgens officieel rechtsgeldig procedé waarbij een geborgde uitslag verzekerd 
is . Dit is voor u kostenbesparend.  
Alleen in het geval wanneer Van Haeringen na het uitvoeren van de test zou aangeven dat zij 
toch nieuw materiaal nodig hebben (bv. de kwaliteit van wat aangeleverd onvoldoende) dan zal 
alsnog een dierenarts of ppc-er moeten worden ingeschakeld voor het aanleveren van een nieuw 
monster. Vanaf het stamboekbureau ontvangt u hierover dan bericht. 
 
Als van de pony op het stamboekkantoor geen monster-materiaal aanwezig zal dit ook door de 
een dierenarts of door een paspoortconsulent van het New Forest stamboek moeten worden 
afgenomen. De paspoortconsulenten van het stamboek zijn hierover geïnformeerd en kennen de 
procedure. De dierenarts of paspoortconsulent moeten hiertoe het daarvoor opgestelde formulier 
samen met het haarmonster aanleveren. Wordt gebruik gemaakt van een paspoortconsulent dan 
zal u voor het uitvoeren van de werkzaamheden 14,50 euro in rekening worden gebracht. 
Daarnaast kan de ppc-er een kilometervergoeding van  0,19 eurocent per kilometer vragen in het 
geval dat het bij u langskomen niet in de route van werkzaamheden voor veuleninspectie kan 
worden opgenomen. 
 
De kosten voor het uitvoeren van de test en de eventuele bijkomende kosten zullen  u 
gefactureerd worden middels factuur waarbij u door het inleveren van het formulier "akkoord 
automatische incasso myotonie" instemt met deze betalingswijze. Het uitvoeren van de myotonie-
test via het stamboekbureau kost 55,- euro excl. BTW.  
In het geval dat een dierenarts of paspoortconsulent het monstermateriaal van uw pony bij u komt 
afnemen, kunt u het incassoformulier meegeven zodat deze gelijk meegestuurd wordt. Dan zijn 
alle benodigdheden in één keer op het stamboekbureau. Anders ontvangen wij het 
incassoformulier via de post; fax of ingescand via de mail.. 
 
Dat één en ander om een uitgebreid protocol vraagt zult u begrijpen; betrouwbaarheid van het 
onderzoek moet geborgd zijn en vraagt daarom om zorgvuldigheid. 
 
Bij vragen horen wij u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stamboekbureau Nederlands New Forest Pony Stamboek 

 


