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Tarievenlijst 2017  

Contributies 12 maanden 1 maand 1 week per stuk

Leden

Via een KNHS-vereniging* 20,60€            

Via een FNRS-bedrijf 20,60€            

Individueel lid 20,60€            

Gezinslidmaatschap 61,80€            

Korting per volgend lidmaatschap 6,20-€              

* Per kalenderjaar in lijn met de eigen contributie van de verenigingen

Verenigingen

Entree nieuwe verenigingen 508,00€     

Verenigingen 168,00€          

Wedstrijden rijden 12 maanden 1 maand 1 week 1 dag

Nationale Startpassen 

1e pas: Ruiter & Paard 111,25€          46,25€     27,75€   18,50€       

2e pas: Ruiter & Paard 94,75€            

3e pas: Ruiter & Paard 91,75€            

4e pas: Ruiter & Paard 88,75€            

5e pas en meer: Ruiter & Paard 85,50€            

Gelimiteerde startpas paard (4 starts) 62,00€            

1e pas: Ruiter & Pony 87,50€            37,00€     27,75€   18,50€       

2e pas: Ruiter & Pony 75,00€            

3e pas: Ruiter & Pony 71,00€            

4e pas: Ruiter & Pony 65,00€            

5e pas en meer: Ruiter & Pony 61,00€            

Gelimiteerde startpas pony (4 starts) 41,00€            

Nationale startlicenties

Universele licentie - Paard 1.545,00€       

Universele licentie - Pony 886,00€          

Rijder licentie mennen 111,25€          37,00€     27,75€   18,50€       

Universele licentie - Nationale verenigingen* 36,00€            

Gastlicentie buitenlandse ruiters 25,75€            

* Reining, Voltige, Aangespannen, Endurance

Licentie (voor KNHS-leden die in het buitenland op nationale wedstrijden willen starten) 18,25€       

Internationaal 

Deelname aan internationale wedstrijden (per combinatie) 46,00€       

Elk volgend paard of pony 25,50€       

Per paard afmelding na definitieve sluitingsdatum 20,50€       

Per enkelspan 45,75€       

Per tweespan 68,50€       

Per vierspan 91,50€       

FEI Renewal personen 18,00€       

FEI Renewal paarden/pony's 18,00€       

Algemeen 12 maanden 1 maand 1 week per stuk

Beroepsprocedure ponymetingen  €     134,00 

Forfaitair bedrag procedurekosten tuchtzaken algemeen  €     556,00 

Forfaitair bedrag procedurekosten tuchtzaken reglement ongeoorloofde middelen voor 

het paard en (humaan) nationaal dopingreglement van het ISR  €     953,00 

Administratiekosten inzake appèl in tuchtrechtelijke procedure  €     206,00 

Administratiekosten aanhangig maken procedure bij Commissie van Beroep  €     294,00 

Administratiekosten bij 2e aanmaning  €         8,25 

Spoedtarief behandeling   €       36,00 

FEI-paspoorten (vooraf te voldoen) 12 maanden 1 maand 1 week per stuk

Nieuwe paarden  €     309,00 

Nieuwe pony’s  €     154,50 

Omslagen inclusief recognition card paarden  €     309,00 

Omslagen inclusief recognition card pony’s  €     154,50 

Verlenging paarden  €     206,00 

Verlenging pony’s  €       87,50 

Duplicaat FEI paarden  €     201,00 

Duplicaat FEI pony’s  €     128,75 

Naamswijziging FEI-paspoort  €  1.030,00 

Registratie afwijking stamboeknaam bij FEI  €     206,00 

Overschrijving (eigenaren) paarden en pony’s  €       39,00 

Identificatie & Registratie regeling*** (vooraf te voldoen) 12 maanden 1 maand 1 week per stuk

Via dierenarts (excl. transponder):
Paspoort*  €       32,50 

Vervangend  (NHS) paspoort  €       20,50 
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Verwerken transpondergegevens indien het paard al in het bezit is van een 

paardenpaspoort  €       23,00 

Duplicaat KNHS paardenpaspoort paard/pony  €     180,00 

Annuleringskosten duplicaat I&R paspoort na afgifte duplicaat  €       32,50 

Wijzigingskosten in bestaand I&R paspoort:
Naam en/of kleur en/of geslacht en/of aftekeningen paard/pony.**  €       17,75 

Persoonsnaam en/of adres en woonplaats.**  €       16,25 

*(De kosten van de transponder en het inbrengen dient u aan de dierenarts te voldoen.)

**(Indien wijzigingen ineens worden doorgegeven, éénmaal het tarief betalen)

***(BTW-plicht voor niet leden conform regeling )

Wedstrijden organiseren 12 maanden 1 maand 1 week per stuk

Wedstrijdafdracht cat. 2 en 3:
Basisheffing wedstrijden per discipline  €       13,50 

Toeslag cat. 2 en 3 wedstrijden per discipline naast de wedstrijdafdracht :
1 t/m 125 starts  €       12,50 

126 t/m 250 starts  €       24,50 

251 t/m 500 starts  €       49,00 

501 t/m 1.000 starts  €       74,00 

1.001 t/m 2.000 starts  €     146,00 

Meer dan 2.000 starts  €     292,00 

Dagheffing licentiehouders  €       21,00 

Wedstrijdafdracht cat. 1:
Basisheffing (inzake samenstelling cat 1 kalender)  €     203,00 

Heffing per discipline/per dag  €       72,00 

Wedstrijdheffingen (internationale wedstrijden): 12 maanden 1 maand 1 week per stuk

Basisheffing internationale wedstrijd  €     802,00 

Heffing per discipline per dag  €     200,00 

FEI calender fee per discipline voor 1* en 2*  €     283,00 

FEI calender fee per discipline voor 3* en hoger  €     398,00 

3% prijzengeld internationale rubrieken, ook van toepassing op prijzen in natura

FEI heffing prijzengeld,MCP en overige worden doorberekend                                                                      

(minimumfee van toepassing en bedragen in CHF tegen actuele koers)

In de Ledenraadsvergadering van februari 2017 zal een besluit genomen worden over vereenvoudiging  van de producten ten 
behoeve van het internationaal starten  en  de heffingen voor het organiseren van internationale wedstrijden,  en zullen de 
bijbehorende tarieven worden vastgesteld.    


