
AANVRAAGFORMULIER  kruidenadvies / Speciale Kruidenmix (op maat)
Bij interesse vragen wij u vriendelijk om dit aanvraagformulier in te vullen, zodat wij een gedegen basis hebben

voor een goed advies. Op onvolledig ingevulde aanvragen kunnen wij helaas geen advies geven.

* doorhalen wat niet van toepassing is

1 Gegevens aanvrager
Naam Aanvrager: eigenaar / verzorger*

Mobiel: E-Mail:

2 Gegevens Paard / Pony*
Naam paard / pony: Ras:

Geslacht: ruin / merrie / hengst* Leeftijd Paard/Pony: jaar

Indien merrie, is ze nu drachtig? ja  / nee* Indien merrie, is het zogend? ja  / nee*

3 Dagelijkse training/belasting: recreatief / wedstrijdgericht*

4 Aanvraag voor:        kruiden advies / voeradvies / (speciale) kruidenmix*

5 Omschrijf uw vraag?

6 Wat wilt u graag bereiken voor of bij uw paard middels de kruiden. Het doel?

7 Is er een dierenarts bij geweest?  ja / nee*

Zo ja? Wat is zijn diagnose?

Zijn er medicijnen voorgeschreven? ja / nee*



Wat heeft de dierenarts geadviseerd?

Omschrijf de gezondheidshistorie paard, die belangrijk voor ons is om te weten 

Als het paard symptomen toont, omschrijf deze? 

8 Is het paard gevoelig op de maag of bekend met maagzweren?

Wanneer heeft het paard voor 't laatst antibiotica gehad?

Wanneer heeft het paard voor 't laatst wormenkuur gehad?

Heeft het paard allergieën? Zo ja, welke?

9 Welk paardenvoer krijgt het paard momenteel?

Welke supplementen krijgt het paard extra?

Indien er al kruiden of kruiden supplementen gegeven worden, specificeer die kruiden?

10 Hoe wordt het paard gehouden, in stal, weiland, omschrijf de situatie? 

Hoeveel uur weidegang per dag krijgt het paard? op dit moment …............uur per dag

11 U heeft dit na waarheid ingevuld ja / nee* en bent ervan bewust dat kruiden een
ondersteunende functie hebben en géén vervanging zijn voor de zorg van een dierenarts. 
Raadpleeg een dierenarts als de symptomen aanhouden.

Bedankt voor het invullen, wij nemen z.s.m. contact met u op.
Equine-Motion


