
Procedure van Aanvraag en Beoordeling V.D.H. 
 

 
1.  De aanvraag dient schriftelijk gedaan te worden, dit kan per e-mail of per post. 

 
E-Mail: vertrouwensarts@vdh.nl 
Post : M.J.M. Scheffer, Bergstraat 24, 6082 AK BUGGENUM 

 
2.  Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens worden meegestuurd: 

 
a.  Naam met volledig adres en telefoon nummer van de eigenaar van de hond. 
b.  Kopie van het afstammingsbewijs van de hond. 
c.  Kopie eigendomsbewijs van de hond. 
c.  Lidmaatschapsnummer van de V.D.H. 

 
3.  Na binnenkomst van de aanvraag ontvangt u een bevestiging. 

 
4.  Na ontvangst van de bevestiging kunt u direct zelf een afspraak maken bij de 

vertrouwensarts; 
 

 Dr. A. Brouwer Diergeneeskundig Centrum Nunspeet, Zwolsewegje 16, 8071 
RX  Nunspeet, Tel. 0341-252353 

 
U dient afstammingsbewijs, lidmaatschapskaart V.D.H., rashondenlogboek en evt. andere 
documenten die voor beoordeling van belang kunnen zijn mede te nemen. 

 
5.  Na beoordeling wordt het rashondenlogboek door de arts gestempeld en getekend. 

 
6.  De verklaring zal dan (voorzien van handtekening en VDH stempel van de C.B.K.) aan u 

retour worden gezonden. 
 
7.  U ontvangt een factuur van de penningmeester van de V.D.H. conform de bedragen die 

in het vademecum zijn vermeld. 
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