
 

Procedure voor een nieuwe vergunning 

Hoe vraag ik een (nieuwe) licentie aan? 

We willen je graag wat aanvullende informatie geven over de aanvraagprocedure voor een licentie. 
Het formulier ‘Aanvraag licentie’ vind je op de website crcb.info onder het tabblad documenten.  
 

1) Het is de eerste keer dat ik een licentie aanvraag 

 'Aanvraag licentie’ aanvinken 

 Soort licentie (rennen-gewichtsrennen-coursing) aanvinken 

 Alle vakken invullen, voor whippets en PLI’s moet het resultaat van de eerste meting 

vermeld worden (behalve voor een licentie gewichtsrennen) 

 Toe te voegen documenten: kopie van de stamboom, kopie registratie DOGID en de 

ingevulde aanvraagformulieren ‘goed rond ‘. 

 De vergoeding voor een licentie moet worden betaald op de rekening van je club.  

 Mededeling: Naam van de hond / Eigenaar / Nieuwe licentie. 

 
2) Mijn hond heeft al een licentie en ik wil de licentie(s) verlengen: 

 ‘Hernieuwing licentie’ aanvinken en het vorige licentienummer invullen. 

 Soort licentie (rennen-gewichtsrennen-coursing) aanvinken 

 Alle vakken invullen behalve het vakje vader, moeder en fokker. 

 Whippets en PLI’s die reeds gemeten zijn en waarvan het tweede levensjaar voltooid is 

voor de eerste wedstrijd waaraan de hond deelneemt met deze licentie moeten 

hermeten zijn en de licentieaanvraag moet het resultaat van de 2 metingen bevatten. 

 Het is niet nodig om een kopie van de stamboom, kopie registratie DOGID en de 

ingevulde aanvraagformulieren ‘goed rond ‘bij te voegen. 

 De vergoeding voor een licentie moet worden betaald op de rekening van je club.  

 Mededeling: Naam van de hond / Eigenaar / Verlenging licentie  

 

Aanvragen voor licentie kunnen op drie verschillende manieren worden ingediend: 

1) Je scant je documenten in en mailt deze naar het clubsecretariaat. Het origineel getekend 

aanvraagformulier stuur je per post na naar je clubsecretariaat. 

2) Je maakt kopieën van de verschillende bijlagen die je nodig hebt en geeft deze samen met 

het origineel getekend aanvraagformulier af tijdens een training sessie op je club.  

3) Je stuurt alle documenten per post naar je clubsecretariaat. 

Zodra uw dossier compleet is, wordt het naar het KMSH gestuurd. 
U ontvangt uw licentie via je club. 


