
 

  



 

Hoe kunt u zich registreren bij ChipBase 

 

1) U gaat naar www.chipbase.nl en klikt op Registreren. 

 

          U klikt op “U bent een consument/eigenaar” 

              

        Vul nu uw gegevens in (* verplicht veld) 

        

Klik op Registreren als u alle gegevens heeft ingevult. 

 

 

http://www.chipbase.nl/


 

U ontvangt een e-mail met daarin een activatielink. Klik op de link om uw account te 

activeren      

           

 

Uw e-mail is nu geverifieerd, u kunt nu inloggen. 

      

Na het registreren van een account kunt u inloggen en ziet u de volgende tabjes: 

 

Home: Dit is de start pagina. 

Uw chips: Hier kunt u alle chips zien waar u meldingen opgemaakt heeft. 

Zoeken register: Hier kunt u onder ander het UBN-nummer controleren van de fokker. 

Chip zoeken: Hier kunt u chips zoeken om o.a. de meldingen te kunnen zien die er gemeld zijn op 

deze chip. 

Registreer uw Chip: Hier kunt u de verschillende meldingen doen o.a. Aanbrenging, Geboorte enz. 

Mijn Account: Hier kunt u een deel van uw gegevens wijzingen, o.a. uw wachtwoord.                

Adreswijzigingen kunt u alleen maar op de RVO website doen. 

 



 

U gaat een melding doen. 

 

Registreren: 

1. U klikt nu op Registreer uw chip. 

 
 

2. Vul nu het chipnummer in dat u wilt registreren en klik daarna op zoeken.      

 

 

 
3. Klik nu op het tweede chipnummer. 

 
 

Wij hebben de belangrijkste melding voor uitgelicht. 

       

 



 

Wanneer uw melding goed is aangekomen, krijgt u een meldingsnummer in een groene balk. 

 

Wanneer uw melding niet goed is aangekomen, krijgt u geen meldingsnummer maar een 

foutmelding in een rode balk. 

 

Aanvoer: 

De houder die een hond aanvoert moet die aanvoer binnen 14 dagen registreren bij een 
aangewezen databank. Bij die registratie moet het volgende gemeld worden:  

1. naam, adres en woonplaats  
2. het nummer van de chip  
3. de datum van aanvoer  

  4. identificatienummer van de houder van het dier:  
   a. indien het een bedrijfsmatige houder betreft: het UBN-nummer  

 b. indien het een hobbyhouder betreft: het houdersnummer (NIEUW,                
optioneel, niet  verplicht) 

5. U kunt zelf aangeven welke gegevens zichtbaar worden bij een openbaren zoeken. 
 

                       

 



 
 
 

Overige meldingen kort op een rij: 

 

 
Overlijden: 

De houder wiens hond overlijdt moet dit overlijden binnen 14 dagen registreren bij een aangewezen 
databank. Bij die registratie moet het volgende gemeld worden:  
1. naam, adres en woonplaats  

2. het nummer van de chip  

3. de datum van overlijden  

 4. identificatienummer van de houder van het dier: 

  a. indien het een bedrijfsmatige houder betreft: het UBN-nummer  

  b. indien het een hobbyhouder betreft: het fokkersnummer (NIEUW, optioneel, niet verplicht) 
  
  

Vermissing: 

De houder wiens hond kwijt is, moet die vermissing binnen 14 dagen na constatering dat de hond kwijt 
is, registreren bij een aangewezen databank. Bij die registratie moet het volgende gemeld worden:  
1. naam, adres en woonplaats  

2. het nummer van de chip  

3. de datum van vermissing  

4. identificatienummer van de houder van het dier: 

a. indien het een bedrijfsmatige houder betreft: het UBN-nummer  

b. indien het een hobbyhouder betreft: het fokkersnummer (NIEUW, optioneel, niet   
                      verplicht) 

 

Gevonden: 

De houder wiens hond na vermissing weer terugkomt, of die andermans hond vindt en op zijn eigen 
adres houdt, moet die vondst binnen 14 dagen registreren bij een aangewezen databank. Bij die 
registratie moet het volgende gemeld worden:  
1. naam, adres en woonplaats  

2. het nummer van de chip  

3. de datum van het vinden van de hond  

 4. identificatienummer van de houder van het dier:  

 a. indien het een bedrijfsmatige houder betreft: het UBN-nummer  

 b. indien het een hobbyhouder betreft: het fokkersnummer (NIEUW, optioneel, niet verplicht)  
 

Adreswijziging: 

De houder die verhuist, moet die verhuizing binnen 14 dagen registreren bij een aangewezen 
databank. Bij die registratie moet het volgende gemeld worden:  
1. het nummer van de chip  

2. naam  

3. nieuw adres en woonplaats  
 
Vervanging: 

De chipper moet binnen een werkdag melden dat een hond opnieuw is gechipt met een vervangend 
chipnummer. Daarbij moet het volgende gemeld worden:  
1. chippersnummer of dierenartsnummer van de persoon die de chip aanbrengt  

2. het nummer van de oude vervangen chip  

3. het nummer van de nieuwe vervangende chip  

4. vervangingsdatum  

5. diersoort  
 



 

 

Export: 

De houder die een hond overdraagt naar een houder in het buitenland moet die export binnen 14 
dagen registreren bij een aangewezen databank. Bij die registratie moet het volgende gemeld worden:  
1. naam, adres en woonplaats  

2. het nummer van de chip  

3. de datum van export  

4. nummer gezondheidscertificaat (NIEUW)  

5. identificatienummer van de houder van het dier:  

a. indien het een bedrijfsmatige houder betreft: het UBN-nummer  

 b. indien het een hobbyhouder betreft: het fokkersnummer (NIEUW, optioneel, niet verplicht)  
 

Intrekking: 

Wanneer gegevens over een hond en gebeurtenis niet correct zijn en zijn gemeld via de webservice-
operatie meld Gebeurtenis, dan kan dit worden hersteld door een intrekking van de melding te 
registreren. De volgende gegevens worden dan gemeld:  
1. Meldingsnummer origineel  

2. Reden intrekking  
Na de registratie van de intrekking wordt eventueel een nieuwe melding geplaatst. Dat geldt voor zowel 

meldingen aan CDD als aan IRD. 


