
1 van 3 
 

Tarieven 2023 Vereniging Het Groninger Paard 
 Bedragen in 

euro's incl. BTW 

Leden & Donateurs  

Contributie € 75,00 

Contributie gezinslid op zelfde adres € 37,50 

Contributie half jaar (vanaf 1 juli) € 52,50 

Contributie gezinslid half jaar (vanaf 1 juli) € 26,25 

Donateurschap (minimaal) € 25,00 

 

Paspoort & Chip 
 

Registreren, chippen & paspoort veulens € 77,00 

Registreren, chippen & paspoort overige paarden € 77,00 

Vervangend paspoort (tegen inlevering van het oude paspoort) € 40,00 

Duplicaat paspoort € 142,50 

Duplicaat geboortebewijs € 29,00 

 

Registratie 
 

Op naam zetten van Bewijs van Inschrijving gratis 

Overschrijving paspoort € 14,50 

Op verzoek aangetekend retour zenden paspoort kosten PostNL 

Invoeren ontbrekende afstamming € 46,00 

Aanvraag & registratie stalnaam € 62,00 

DNA onderzoek € 62,00 

Kleurentest DNA € 69,00 

DNA test WFFS € 48,00 

 

Stamboekopname & Keuringen 
 

Stamboekopname merries & ruinen € 86,00 

Inschrijfgeld keuring merrie/ruin/veulen/ 2 - jarige hengst HK € 11,50 

Extra keuring (thuiskeuring) per paard excl. kilometervergoeding € 86,00 

Kilometervergoeding per kilometer € 0,19 

Inschrijfgeld hengstenkeuring rubriek B; nieuw te keuringen hengsten € 115,00 

Incl. stamboekopname en lineare score  

Bij goedkeuring hengsten inschrijven als dekhengst € 115,00 

(na voldoen veterinaire eisen)  

Herkeuringskosten hengsten € 228,00 

Inschrijfgeld keuring stamboekhengsten (rubriek C1, C2 & C3) gratis 

Inschrijfgeld rubriek D; keuren goedgekeurde hengsten van buiten GrP € 57,00 

Kosten te laat inschrijven keuring € 17,50 

 

Dekkingen 
 

Dekafdracht per dekbon vanaf 1 dekking per jaar € 80,00 

Dekvergunning voor niet goedgekeurde eigenhengsten € 115,00 

Afdracht gebruik sperma genenbank t.l.v. merriehouder € 40,00 

Afdracht gebruik sperma gecastreerde of gestorven eigen of hengst € 40,00 

Afdracht gebruik goedgekeurde hengst van buiten GrP € 40,00 

Boete te laat ingeleverde dekbon (na 1 december) € 115,00 
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Onderscheidingen 
  

Aanvraag predicaten gratis  

 

Administratie 
  

Administratiekosten voor te late betaling, vanaf tweede herinnering € 12,50  

 

Diensten voor NIET - leden 
  

Overschijving paspoort € 22,50  

Vervangend paspoort (tegen aanlevering van het oude paspoort) € 51,50  

Op verzoek aangetekend retour zenden paspoort kosten PostNL  

Duplicaat paspoort € 172,00  

 

 

Adverteren & Sponsoren 
Bedragen in 

euro's incl. BTW 

Bedragen in 

euro's incl. BTW 

 1 uitgave per jaar 2 uitgaven per jaar 

Verenigingsblad (glossy A4 formaat) voor NIET - leden   

Advertentie 1/4 pagina € 50,00 € 90,00 

Advertentie 1/2 pagina € 65,00 € 125,00 

Advertentie 3/4 pagina € 80,00 € 150,00 

Advertentie 1 pagina € 95,00 € 175,00 

 
Verenigingsblad (full colour) voor LEDEN 

  

Advertentie 1/2 pagina € 50,00 € 75,00 

Advertentie 1 pagina € 75,00 € 100,00 

 
Advertentie keuringsboekje 

 

1 uitgave per jaar 

 

alle uitgaven / jaar 

Advertentie staand A5 € 25,00 € 90,00 



3 van 3 
 

Tarieven 2019  Vereniging Het Groninger Paard 
 Bedragen in 

euro's incl. BTW 

Sponsorpakketten Vereniging Het Groninger Paard (per jaar)  

Pakket goud € 500,00 

Full colour advertentie ½ A4 in het glossy Verenigingsblad 2x per jaar (oplage:1000) 

Advertentie A5 in alle keuringscatalogi (4-6 keer)  

Spandoek, vlag of banner tijdens Groninger Paard keuringen  

VIP aanwezigheid bij Groninger Paard keuringen incl. catering en catalogus  

Vermelding op de website van het Groninger Paard  

 
Pakket zilver 

 
€ 

 
250,00 

Full colour advertentie ¼ A4 in het glossy Verenigingsblad 2 x per jaar (oplage:1000 ) 

Advertentie A5 in alle keuringscatalogi (4-6 keer)  

VIP aanwezigheid bij Groninger Paard keuringen incl. catering en catalogus  

Vermelding op de website van het Groninger Paard  

 
Pakket brons 

 
€ 

 
100,00 

Advertentie A5 in alle keuringscatalogi (4-6 keer)  

VIP aanwezigheid bij Groninger Paard keuringen  

 

Groninger Paard keurings- sponsoringsmogelijkheden (per keuring): 

Sponsoring VIP Lounge; advertentie in catalogus en catering € 100,00 

Advertentie A5 keuringscatalogus + reclamespandoek/vlag/bord € 70,00 

Sponsoring vlag, bord, banner of spandoek € 50,00 

Advertentie A5 in keuringscatalogus per keer € 25,00 

Advertentie A5 in alle edities van de keuringscatalogi per jaar € 90,00 

Plaatsen van een verkoopkraam € 25,00 

 
Rubrieksponsoring 

 

U sponsort één of meerdere rubrieken en verzorgt voor de deelnemers prijzen in de vorm van geld 

of gebruiksvoorwerpen naar keuze.  

 
Beschikbaar stellen statiedeken rubriek 

 

U stelt een statiedeken (maat 215) beschikbaar  

 

 

 

 

Disclaimer 

 

© Het Groninger Paard 22 december 2018  

 


