
Tarieven SNDR 2022 

 

Na een zevental jaren waarbij er geen prijsverhogingen zijn doorgevoerd zijn we helaas genoodzaakt 
om de tarieven voor het jaar 2022 aan te passen.  

Deze indexering is gebeurd volgens de CBS-index en de  nieuwe tarieven zijn als volgt. 

Algemeen 
• Kosten :        
     Bijdrage Stichting  NDR        €  231,00* 
     Leerling-pikeur/leerling-jockey (mits geen eigenaar)                                              €    57,75*  
• Examen of herexamen voor een rijvergunning 
  a. als amateurrijder of eigenaar (draf)       € 115,00 
  b. als amateurrijder of leerling (ren)       €   70,00 
  c. herexamen theorie                       €   60,00 
  d. Examen of herexamen monté-rijd(st)er      € 115,00 
• Plaatsing op de lijst van onbetaalde gelden                    € 210,00 
• Bij incasso door derden zijn de buitengerechtelijke  kosten voor rekening  
  van de deelnemer, 20 % van het incassobedrag met een minimum van   € 100,00 
  Vanaf de datum van plaatsing op de lijst van onbetaalde gelden is de wettelijke 
  rente verschuldigd. 
• Administratiekosten fokkers niet ingeschreven in het deelnemersregister bedraagt 
  10 procent van de fokpremie met een minimum van      € 30,00 
 
Voor eigenaren en/of fokkers 
• Kosten deelname wedstrijdwezen                     € 120,75* 
• Kosten deelname wedstrijdwezen als mede eigenaar     €   23,10* 
• Registratie aangenomen stalnaam       € 127,05* 
• Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
  a. volbloeds en Arabische volbloedpaarden     € 27,50* 
  b. harddravers         € 60,50* 
• Bijdrage eigenaren aan ongevallenverzekering per in training zijnd paard  € 13,50* 
• Fonds verongelukte paarden, per paard      € 10,00 
• Registratie verhuur van een paard 
  a. ten laste van de huurder                     € 75,00 
  b. ten laste van de verhuurder       € 75,00 
   Wanneer bij de verhuur voorwaarden zijn gesteld, die via de rekening-courant  
    worden verrekend, ten laste van verhuurder en huurder ieder   € 104,00 
• Overschrijving van een paard of een deel van een paard in het desbetreffende 
  register van het Stamboek ten laste van de koper.     € 75,00 
  Indien bij de verkoop nieuwe of aanvullende voorwaarden zijn gesteld 
  a. ten laste van de koper       € 104,00 
  b. ten laste van de verkoper       € 104,00 
• Beëindiging vermelding van een paard in onbekende bezitsverhouding of  
   opheffing verkocht zonder papieren       € 167,00 
• Inschrijving draverveulens in het desbetreffende register van het Stamboek 
   (incl. paspoort, DNA-controle en transponder)      156,00 
• Inschrijving volbloedveulens in het desbetreffende register van het Stamboek 
   (incl. paspoort, DNA-controle en transponder)      € 156,00 
• Heffing te laat inleveren dekbewijs, per dekking t.l.v. hengstenhouder      € 35,00 



• Inschrijving buitenlandse paarden in het desbetreffende register van het 
   Stamboek            €  50,00 
• Definitieve uitvoer         € 167,00 
• Tijdelijke uitvoer  

a. Voor Engels- en Arabisch volbloeds     € 24,00 
b. Voor dravers         € 24,00 

• Duplicaat geboortebericht         € 104,00 
• Duplicaat bewijs van inschrijving        € 110,00 
• Duplicaat paspoort          € 150,00 
• Registratie stoeterijnaam         € 226,00 
• Dekregistratie hengst, ten laste van de hengstenhouder                 € 116,00 
• Afdracht per gedekte merrie, ten laste van merriehouder    € 35,00 
• Bijdrage hengstenhouder per gedekte merrie       € 35,00 
• Naamswijziging paarden         € 263,00 
• Verklaring fokdier van zuiver ras (per paard)       € 64,00 
• Afgifte paspoort          € 40,00 
• Chippen en schetsen         € 25,00 
• Tenaamstelling paspoort        €  7,00 
• RVO inschrijving paard        € 21,00 
• DNA onderzoek         € 45,00 
• Naamgeving na afgifte Paspoort, Bewijs van Inschrijving    € 15,00 
• Uitvoerbemiddeling Buitenland       € 25,00 
 
Voor trainers en rijders 
• Vergunning als beroepstrainer        € 28,35* 
• Vergunning als eigenaartrainer        € 92,40* 
• Rijvergunning voor: 
  a. pikeur, jockey, leerlingpikeur, leerlingjockey      € 28,35* 
  b. amateurrijder, eigenaarrijder, monté-rijder     € 46,20* 
 • Registratie rijderskleuren         € 46,20* 
• Premie ongevallenverzekering voor beroepstrainer      € 315,00* 
•Premie ongevallenverzekering voor amateurrijder, eigenaarrijder- of trainer,  
  monté-rijder           € 26,25* 
• Premie ongevallenverzekering voor leerlingpikeur, leerlingjockey   € 57,75* 
• Premie ongevallenverzekering voor pikeur-jockey     € 231,00* 
 
Inleggelden 
Voor de draverijen en rennen wordt een inleggeld van € 25 geheven, tenzij bij de uitschrijving anders 
wordt bepaald.  
Bij rennen waar een paard alsnog door middel van een Late Entry aan de ren wordt toegevoegd is 
inleggeld verschuldigd. 
Voor deelneming aan kwalificatiekoersen is geen inleggeld verschuldigd, indien het paard 
reglementair moet deelnemen aan kwalificatie-draverij. Indien dit niet het geval is, is er, ongeacht 
het resultaat van de proef, een heffing verschuldigd van € 80,-. 
 
Bovenstaande registratiekosten en heffingen zijn verschuldigd ongeacht de datum van ingang in het 
lopende kalenderjaar. De met * gemerkte bedragen zijn jaarlijks verschuldigd.  
Voor zover van toepassing zullen onderstaande bedragen worden verhoogd met het vastgestelde 
B.T.W. percentage 


