
Overdrachtsverklaring model 20/01/NBSV, 6 juni 2020 

Toelichting 
Dit document heeft betrekking op de overdracht van één of meer schildpadden tussen verkoper (houder) en koper 
(nieuwe houder). Het doel van dit document is het kunnen aantonen van de herkomst van de overgedragen 
schildpad(den) en daarmee de legale oorsprong. Dit in overeenstemming met de vigerende CITES wetgeving voor 
exotische en uitheemse dieren. Voor soorten die op de CITES A-lijst staan, dient gelijktijdig met de overdracht van 
de schildpad(den) een geldig EG-certificaat (“CITES”)* aan koper te worden verstrekt.

Disclaimer 
De Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging kan als opsteller van dit document op geen enkele wijze 
verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van dit document. 

erklaring 
Door middel van ondertekening van dit document verklaart verkoper dat de overgedragen schildpad(den) legaal 
zijn verkregen en, voor zover nodig, aan koper een rechtsgeldig EG-certificaat is verstrekt. Verkoper verklaart 
tevens dat indien sprake is van overdracht van eigen nakweekdieren, de ouderdieren legaal zijn verkregen. 

iddels ondertekening verklaart koper dat hij zij de schildpad(den) van verkoper heeft overgenomen en, voor 
zover van toepassing, het bijbehorende EG -certificaat heeft ontvangen. 

erko er 

Voornaam

Achternaam  

Straat  

ostcode en plaats

Telefoonnummer

o er 

Voornaam  

Achternaam  

Straat  

ostcode en plaats

Telefoonnummer

pgesteld te  op 

egevens van de overgedragen schild ad den

Nederlandse soortnaam  

etenschappelijke benaming  

Herkomst naar verkoper  

Geboortedatum    

Geslacht  

Code microtransponder  

Code E -certificaat  

Aantal schildpadden

Ondertekening
Beide partijen verklaren een exemplaar te hebben ontvangen van dit document en op de hoogte te zijn van de vigerende 
CITES en of lokale wetgeving.

Handtekening koper  Handtekening verkoper  
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Aqua Hor tus 2015 was een groot succes (/ index.php/ 87-
fr ontpage-a r t ikels/ 220-aqua -hor tus-2015-was-een-
groot-succes)

Zo, de tentoonstelling zit er op.
Afgelopen zondag om 18.00 uur
was de formele sluiting.
Gedurende de drie weken
hebben 18.200 bezoekers deze
tentoonstelling bezocht. Ruim
15.000 “extra” bezoekers voor de
jar ige Hortus, een resultaat om
met elkaar trots op te zijn.

! 1.900,00! 1.900,00
Gedoneerd

Leden login

Onthoud mij

Inloggen

Registreer
(/index.php/component/users/?
view=registration)

Pa lawan- bosschildpadden

Gebruikersnaam

Wachtwoord

hief

Vraag/Aanbod
(/ i n d ex.p h p / vr aag-aan b od )(/ i n d ex.p h p / vr aag-aan b od )

FAQ
(/ i n d ex.p h p / f aq )(/ i n d ex.p h p / f aq )

Contact
(/ i n d ex.p h p / con t act )(/ i n d ex.p h p / con t act )

Verkoper is lid van de NBSV en zal u als koper graag uitleggen waarom het belangrijk én leuk is om als 
schildpaddenhouder lid te zijn van de NBSV. ord ook lid van de NBSV  Dat kan via de website (www.trionyx.nl of 
www.trionyx.be), maar u kunt ook contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie trion x.nl 
of ledenadministratie@trionyx.be. 

*) Bij een transactiespecifiek certificaat dient de naam van verkoper in vakje  te staan vermeld. Bij een specimenspecifiek certificaat ( paspoort ) is 
dat niet vereist, mits uit de informatie op het certificaat (met name in vakje ) blijkt dat de schildpad vrij overdraagbaar is. Controleer het EG-
certificaat dat u verstrekt of ontvangt altijd.
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