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PB 20000 – B-1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Tel: 02 333 92 22                  Fax: 02 333 92 20 
www.dogid.be                   Mail: info@dogid.be 

BESTELBON 
Identificatiecertificaten en paspoorten voor 

honden, katten en fretten 
 

(Terug te sturen via fax,mail of per post naar DogID) 

De bestelde goederen zullen geleverd worden na ontvangst van betaling op rekeningnummer: 
IBAN: BE11 0016 1520 0348 - BIC/SWIFT: GEBABEBB 

Gelieve uw inschrijvingsnummer bij de Orde als mededeling te gebruiken. 
De factuur wordt met de goederen naar het leveringsadres verstuurd. 

Nieuwe versie 01.03.2017 

BESTELLING: 
                                                                                                                          Aantal sets 
                                                                                                           
Set van 10 certificaten voor hondenregistratie                            ................... x 104,59€  = ................................€ 
 
Set van 10 paspoorten voor honden, katten en fretten (1)            ................... x     9,00€   = ...............................€ 
 
             Totaal te betalen  = ...............................€ 
(*) document “Vervanging paspoort”:                                                                                                                          (incl. BTW en regionale bijdrage) 
      voortaan gratis zie commentaar hieronder 

LEVERINGSADRES: 
 
BESTELD door: .................................................................................... (Inschrijvingsnummer bij de Orde der Dierenartsen  
                                                                                            of inschrijvingsnummer toegewezen aan een geaccrediteerde associatie) 
 
NAAM, VOORNAAM: .................................................................................................................................................................... 
 
ADRES (2): ..................................................................................................................................................................................... 
 
POSTCODE: ........................................ GEMEENTE: ...................................................................................................................... 
 
TEL NR.: ..................................................................... E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………… 
 

FACTURATIEGEGEVENS:  
 
ONDERNEMINGSNUMMER (verplicht): ................................................................................................. (bv.: BE 0123.456.789) 
 
NAAM ONDERNEMING: ............................................................................................................................................................... 
 
NAAM, VOORNAAM: .................................................................................................................................................................... 
 
ADRES: .......................................................................................................................................................................................... 
 
POSTCODE: ........................................ GEMEENTE: ...................................................................................................................... 
 
TEL NR.: ..................................................................... E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………… 
 

(1) De paspoorten zijn te koop per set van 10 stuks voor de prijs van 9,00 € per set. De dierenarts dient het paspoort in te vullen en op 
het moment van identificatie aan de verantwoordelijke van het dier te overhandigen.  
 

(2) De goederen worden geleverd op het gekend adres in onze databank. Indien het opgegeven adres niet overeenkomt, dient de 
dierenarts de adresverandering schriftelijk te melden (via mail of fax) alvorens de bestelling door te geven. 
 

(*)  Het nieuwe KB van 25 april 2014 voorziet het gebruik van een document “Vervanging paspoort” voor de uitgifte van  duplicaten 
       van paspoorten door de dierenartsen. Deze procedure is tevens van toepassing voor de honden welke voor 7 juni 2004 zijn  
       geregistreerd. Sinds 01/03/2017, kan u dit document gratis downloaden op de website www.dogid.be (rubriek "Professioneel" –  
       link ‘download  vervanging paspoort’). 

Datum :                                                                                      Handtekening : 

 

http://www.dogid.be/

