Waarom chippen?

Stichting
Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken

•

micro-elektronica, van 13.4 mm lang

Door uw hond of kat te laten chippen, kunt
u als eigenaar snel worden herenigd met
uw dier als hij ooit mocht verdwalen. Via

en met een doorsnede van 2 mm.
•

achterhalen. Chippen biedt nog meer

De chip wordt door middel van een
injectie onder de huid tussen de

het identificatienummer zijn de door u
opgegeven adresgegevens gemakkelijk te

De chip is een minuscuul stukje

schouderbladen ingebracht.
•

De chip is gehuld in bio-glas, wat
afstoting voorkomt en vergroeiing

voordelen:

met het weefsel bevordert.
•

Wereldwijd uniek individueel

•

identificatienummer

Het bevat geen batterij of andere
energiebron.

•

Diervriendelijk, onschadelijk

•

Fraudebestendig, betrouwbaar

identificatienummer kunnen via een

•

Levenslange identificatie

speciale databank de adresgegevens

•

Geschikt voor vrijwel alle diersoorten

van de eigenaar worden achterhaald.

•

Toepasbaar op elke leeftijd

•

Makkelijk afleesbaar met een ISO

•

Door middel van het unieke

Wanneer chippen?

afleesapparaat
•

Eenvoudig en snel in gebruik

•

Onzichtbaar

Hoe werkt de elektronische

Het chippen van
uw huisdier

identificatie?
•

•

Puppies en kittens kunnen vanaf
ongeveer 8 weken gechipt worden.

Belangrijk!
•

Geef bij registratie van uw gegevens
altijd 2 telefoonnummers op: één van

Uw dier krijgt een chip (transponder)
van de dierenarts met een unieke
code.

u en één van bijvoorbeeld de
dierenoppas wanneer u op vakantie
bent.

•

Bij een verhuizing bent u zelf
verantwoordelijk voor het doorgeven
van uw nieuwe adres.

•

Controleer enkele weken na het
chippen zelf of de registratie is gelukt.
U kunt hiertoe het chipnummer van uw
dier invoeren op de website
http://www.chipnummer.nl/

•

Er bestaan diverse databanken waarin
een chipnummer geregistreerd kan
worden. Is uw dier geregistreerd bij de
Raad van Beheer? Registreer hem dan

Voorbeeld van een inbreng & afleesapparaat

bij tenminste nog één databank (bv. bij
de NDG). Eerstgenoemde databank is
namelijk niet online beschikbaar.
Stichting Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken

Huisdierenpaspoort
•

Dierenhulpverlening Woerden en

Het paspoort wordt verstrekt door de
dierenarts.

•

In het paspoort wordt vermeld dat het
dier voorzien is van een chip.

•

omstreken, met behulp van vrijwilligers, in
Woerden en omgeving werkzaam met als
hoofddoel het verlenen van hulp aan het dier
in de ruimste zin van het woord.

Hierin staat of het dier gevaccineerd is
tegen bepaalde ziektes, ontwormd,
bepaalde operaties heeft ondergaan

Voorbeeld van een chip

Sinds 10 februari 1981 is de Stichting

en andere gegevens die geregistreerd
moeten worden.

Informatie- en alarmnummer:
0348 - 41 42 42
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

