Wat is chippen?
Een elektronische identificatie chip is een veilig, onbreekbaar gesloten buisje met een
geheugen chip. Dit buisje wordt met een naald onder de huid van uw dier ingebracht, meestal
links op de hals. Op die plaats vergroeit hij met het weefsel en zo kan hij een leven lang
blijven zitten.
Met een speciaal apparaat, de “chipreader” is aan de buitenkant van uw dier de code van het
buisje af te lezen. Die code is gekoppeld aan uw gegevens. Ook de chipreaders die in het
buitenland worden gebruikt kunnen de code herkennen.
De chipcode
Is een uniek 15-cijferig nummer, in Nederland beginnend met 528.

Waarom chippen?
In een aantal gevallen is chippen verplicht:
- Uw hond is geboren na 1 april 2013
- Uw hond is geïmporteerd na 1 april 2013
- Uw huisdier gaat mee naar het
buitenland
Soms kan het heel handig zijn:
- U heeft een kattenluikje die alleen
katten met een bekende chip code doorlaat
Maar het belangrijkste is om te voorkomen dat u uw huisdier kwijtraakt en hij u!

Mijn kat komt nooit buiten, is het dan nodig?
Ook dan, of juist dan, is chippen belangrijk! Mocht uw kat een keer in de deuropening komen
en ergens van schrikken, dan kan hij de verkeerde kant op rennen en omdat hij de weg niet
kent en niet gewend is aan buiten zijn kan hij makkelijk verdwalen.
Mijn kat komt altijd buiten en kent de weg goed.
Ook dan kan hij verdwalen, als hij bijvoorbeeld door een andere kat achter na te lopen buiten
zijn territorium komt of omdat hij door onbekenden voor een zwerfkat wordt aangezien en
meegenomen.

Hoe kan ik mijn dier laten chippen?
Katten en honden geboren voor 1 april 2013
U kunt een afspraak maken bij de dierenarts en deze zal het dier chippen en op uw naam laten
registreren. Chippen duurt net zo lang en heeft ook net zoveel impact op uw dier als de
jaarlijkse vaccinatie
Honden geboren na 1 april 2013
Uw puppy is al gechipt in het nest op 7 weken leeftijd. Dit kan door de raad van beheer zijn
gebeurt (rashonden) of door een dierenarts.
Uw puppy is voor een leeftijd van 8 weken geregistreerd op naam van de fokker, dit is een
verplichting. Binnen 2 weken na aanschaf moet de pup op uw naam geregistreerd worden.
Mijn hond is geboren na 1 april 2013 en niet gechipt, wat nu?
Hier moet u melding van maken, maar het advies is om een niet gechipte hond niet aan te
schaffen.

Waarom is de verplichting gekomen?
Dit is ter voorkoming van illegale en malafide hondenhandel- en fokkerij in Nederland.

Heel belangrijk is de registratie!!
Voor alle gechipte dieren geldt: de chip is niets waard zonder registratie!
De registratie is de koppeling van het chipnummer met uw gegevens. Uw gegevens worden
door de persoon die uw dier gechipt heeft voor de eerste keer door gegeven, maar u bent zelf
verantwoordelijk voor het up-to-date houden ervan. Verandert uw telefoonnummer? Geef het
door!
Waar vindt die registratie plaats?
In Nederland zijn verschillende databanken waar uw dier geregistreerd kan worden. Een
rashond wordt ook geregistreerd bij de raad van beheer. Belangrijk is dat de databank wel
traceerbaar is en voor pups geboren na 1 april 2013 moet de databank ook erkend zijn door
het ministerie van economische zaken.
De meest gebruikte databanken zijn:
www.backhomeclub.nl

www.ndg.nl
Let op! Voorlopig worden de honden die geregistreerd worden bij de raad van beheer nog niet
automatisch geregistreerd in een traceerbare databank. Dat betekent dat u uw hond dubbel
moet registreren, niet alleen bij de raad van beheer maar ook bij een van bovenstaande
databanken.

Hoe kan ik de registratie controleren?
Op www.chipnummer.nl kunt u de chip registratie controleren.
Is de chip van uw huisdier daar niet bekent?
Laat uw huisdier dan in een traceerbare databank registreren, liever een keer teveel dan een
keer te weinig!
Het makkelijkst gaat dat op www.ndg.nl

