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DEK- / HUUR- / KI-verklaring 
 

Onderstaande _______(aantal) ooien van: 
 

Naam: 

 

 

Fokkersnr.: 
 

Woonplaats: 
 

UBN: 
 

Nummer ooi Dek-datum/periode Nummer ooi Dek-datum/periode 

    

    

    

    

    

    

 

Zijn gedekt door ram:  ______________-______________  Betreft: Dekken * / KI * / Huur * 

De ram is In eigendom van: 

Naam: _________________________________ Woonplaats: _________________________ 

 

Aldus naar waarheid ingevuld:  Plaats: _______________________ datum: ______________ 

 

Handtekening eigenaar ram: ____________________________  

 

BELANGRIJK: 

*Omcirkel wat van toepassing is.  

Bij dekken, vul de dekdatum in. Bij huur, vul de dekperiode in. Bij gebruik van een huurram, dient deze 

ram in TESonline te worden aangevoerd bij de start voor de huurperiode. Aan het einde van de huurperiode 

moet de ram weer worden afgevoerd van het bedrijf. Tijdens de aanwezigheid van de ram op het bedrijf 

moet deze worden aangemerkt als fokram. 

Bij KI is de eigenaar van de ram verplicht om conform het fokreglement éénmalig een DNA profiel van de 

ram te verstrekken aan de dieradministratie van TES: schapenstamboek.tes@outlook.com  

Mocht uw ram ingezet zijn bij een fokker die lid is van het NTS, TsNH, KHV of AWEOC dan bent u 

verplicht om eenmalig een (export) zoötechnisch certificaat te overhandigen aan deze fokker. Op zijn 

verzoek mag dit ook rechtstreeks verstuurd worden naar: kantoor@nsfo.nl, info@khv.be of 

ovin.caprin@awenet.be. Mocht u in gebreke blijven dan kan de eigenaar van de ooien na overhandiging 

(van een kopie) van deze verklaring een (export) zoötechnisch aanvragen bij de dieradministatie van TES. 

Daar zijn voor u kosten aan verbonden! 

De eigenaar van de ooien stuurt deze verklaring naar de dieradministratie van de fokkerijorganisatie waar 

hij lid van is. (TES, NTS, TsNH. KHV of AWEOC) 


