
Handleiding 
www.backhomeclub.nl

Beste lezer,

Met deze handleiding hopen wij dat u het vernieuwde systeem van de BackHomeClub onder de knie krijgt. 
Aangezien het systeem nog in ontwikkeling is, wordt deze handleiding regelmatig geüpdatet.

In deze handleiding wordt het volgende uitgelegd:
- Hoe maak ik een account aan en welke gegevens heb ik nodig?
- Hoe nodig ik mijn medewerkers uit en koppel ik hen aan het praktijkaccount?
- Wat zie ik op het praktijkoverzicht en welke opties heb ik vanaf deze pagina?
- Welke meldingen kan ik doen en welke gegevens moet ik invullen bij elke melding?
   - Chipaanbrenging
   - Chipoverdracht
   - Chipvervanging
   - Chipblokkade
   - Import
   - Paspoort
   - Functies ‘Service voor eigenaar dier’
- Veelgestelde vragen
- Prijslijst meldingen

Mocht u na het lezen van deze handleiding er niet uitkomen. Neem dan gerust contact op met uw 
accountmanager of met onze medewerkers op de front office.

Heeft u een specifieke foutmelding en wilt u weten wat dit betekent? Maak een screenshot van deze 
melding en mail deze naar backhomeclub@virbac.nl.
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Hoe maak ik een account bij de 
vernieuwde BackHomeClub?
Ga naar www.backhomeclub.nl.
U kiest als dierenarts of chipper voor de rechter optie ‘Meld hier 
nieuwe registraties aan’. Het linkergedeelte is voor particulieren. 
Daar zijn huidige registraties te bekijken of te wijzigen

Voor het eerst inloggen?
Per praktijkadres is er een ‘praktijkaccount’.
Heeft u al een account van de ‘oude’ BackHome Club? Maak dan een 
nieuw account aan met het e-mailadres dat u daar ook voorheen 
gebruikte. De nieuwe regelgeving vanuit de overheid houdt onder andere 
in dat chipregistraties op persoonlijke titel dienen te worden gedaan en 
wij daarom genoodzaakt zijn voor iedere gebruiker een eigen profiel aan 
te maken. Als u het e-mailadres van het oude BHC account gebruikt, kan 
het systeem zoveel mogelijk gegevens ophalen om het registratieproces 
te versimpelen.
Vanuit dit account kunt u medewerkers (dierenartsen, paraveterinairen 
en waarnemend dierenartsen) toevoegen.
Elke dierenarts en paraveterinair heeft zijn/haar eigen account met een 
eigen inlog en wachtwoord. U kunt ook iedereen laten werken vanuit het 
praktijkaccount.

Vul nauwkeurig de gevraagde gegevens in. 
Indien dit niet overeenkomt met de gegevens van het 
diergeneeskunderegister, dan kunt u zich niet juist 
registreren en krijgt u geen data in uw account.

Vul de volgende gegevens in zoals bekend in het 
diergeneeskunderegister:
- Voorletters (Let op: dus geen voornaam of DAP)
- Tussenvoegsel (indien van toepassing)
- Achternaam (Let op: dit moet hetzelfde zijn als de 
achternaam in het diergeneeskunderegister. 
Vul hier GEEN praktijknaam in)
- Postcode - huisnummer - toevoeging 
(kies het praktijkadres)
- Telefoonnummer
- E-mailadres (Vul hier uw e-mailadres. Indien u al bij 
de ‘oude’ BackHome Club was aangemeld, vul hier dan 
hetzelfde e-mailadres in)
- Wachtwoord (Kies een nieuw wachtwoord)

Klik op ‘Account aanmaken’.

In het scherm na ‘Account aanmaken’ vult u het 
volgende in:
Praktijk UBN
CIBG (Dit is uw eigen CIBG nummer)
RVO-relatienummer (Dit is uw eigen privé RVO-
relatienummer, dus niet die van de praktijk.)
 
Waar kunt u deze gegevens vinden? 
Praktijk UBN nummer: Kunt u vinden bij mijn.rvo.nl. 
Hier kunt u inloggen met eHerkenning 2+.
CIBG: Dit kunt u vinden in het diergeneeskunderegister
RVO-relatienummer: Log in bij mijn.rvo.nl en log in met uw persoonlijke DigiD als particulier. Rechtsboven 
klikt u op ‘Mijn Dossier’. Daarna zal er bij het kopje ‘Mijn gegevens’ ook uw relatienummer staan.

Als u voor de rest alles goed heeft ingevuld, kunt u het account aanmaken nu voltooien. 

Bent u goed geregistreerd als praktijk, dan zal u op het Dashboard komen van uw 
account. U zult dan bij ‘Mijn praktijk(en)’ zien staan: ‘PA / adres van de praktijk’. 
PA staat voor praktijkadres. Een dierenarts kan aan maximaal 3 praktijken zijn 
gekoppeld. Indien een 4e praktijk een dierenarts uitnodigt, kan diegene wel als 
‘gedelegeerde’ registraties doen in naam van de praktijk. Klik op de ‘PA / adres van 
de praktijk’ waarvoor u het dier wilt registreren. U komt op de overzichtspagina.
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Bent u niet goed geregistreerd dan ziet u geen ‘PA / adres van de praktijk’ in een blauwe button.

Klik dan op uw e-mailadres (rechtsboven) 
en dan ‘Instellingen’. Het volgende scherm 
opent.

Bekijk bij ‘Over mij’ of uw gegevens 
wel hetzelfde zijn, dan dat het in het 
diergeneeskunderegister staat. Dus 
let op dat u uw voorletters in heeft gevuld 
en de juiste achternaam. Deze kunt u 
nakijken op www.diergeneeskunderegister.nl

Kijk bij ‘Adres’ of u wel het praktijkadres 
heeft ingevuld. Verander dit indien nodig.

Hierna kunt u onderaan op de button ‘RVO 
Validatie’ klikken. Hier verschijnt dan de 
waarschuwing: Als u uw gegevens heeft 
aangepast, kunt u uw account opnieuw 
valideren. Uw bestaande relaties met 
organisaties worden verwijderd en opnieuw 
opgebouwd op basis van uw registratie 
bij RVO. Daarna kunt u op de button 
klikken ‘Account Valideren’. Log uit en log 
u opnieuw in. Hierna zou de praktijk wel 
zichtbaar moeten zijn op het dashboard. U 
kunt nu wel ‘PA / adres van de praktijk’ in 
een blauwe button aanklikken om naar de 
overzichtspagina te gaan.

Komt u er nu alsnog niet uit, neem contact 
met ons op.
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Uitleg overzichtspagina 
- Nieuwe melding: Hier kunt u de meldingen doen voor hond, kat en ‘overige dieren’ (paard, fret, konijn, 
cavia etc.)
- Chipnummer opzoeken: Hier kunt u een chipnummer opzoeken waarbij uw praktijk een melding heeft 
gedaan.
- Overzicht meldingen: Hier kunt u alle meldingen bekijken welke u gedaan heeft als praktijk.
- Bewerk ‘desbetreffende praktijknaam’: Hier kunt u de adresgegevens wijzigen van de praktijk, maar ook de 
praktijknaam welke zichtbaar is in de blauwe button op het dashboard.
- Status: Hier kunt u zien of de medewerker al actief is of dat deze nog niet is gekoppeld aan uw praktijk.
De volgende statussen zijn er:
“Aangemeld, RVO validatie” betekent dat de persoon hangt op het scherm waar nog het CIBG nummer, het 
RVO relatienummer en het UBN nummer van de praktijk moeten worden ingevuld.
“Actief, met RVO registratie” betekent dat de persoon op eigen naam meldingen zou moeten kunnen doen
Alleen “met RVO registratie” betekent dat de persoon vanuit de RVO gegevens is aangemaakt maar er nog 
geen gebruiker of account is. Deze persoon dient nog zelf een account aan te maken.
“Uitgenodigd” betekent dat de persoon is uitgenodigd om een account aan te maken en zich te koppelen 
aan de praktijk. De persoon heeft op het opgegeven e-mailadres een mail ontvangen met een link om een 
account aan te maken.
“Aangemeld” betekent dat de persoon zich nog niet verder heeft gekoppeld aan de praktijk.
“zonder RVO registratie” betekent dat de persoon géén RVO registratie heeft, deze mensen zullen dus de rol 
‘gedelegeerde’ hebben.
 - Een medewerker uitnodigen: Hier kunt u, als deze nog niet aangevuld zijn door het 
diergeneeskunderegister, een medewerker uitnodigen die in uw praktijk werkt. Dit kan een (waarnemend) 
dierenarts of paraveterinair zijn. Een paraveterinair heeft geen CIBG nummer nodig als gedelegeerde. Vul een 
uniek e-mailadres in en de persoon wordt uitgenodigd door middel van een mail. Via de link in de mail kan de 
persoon een account aanmaken, indien hij/zij die nog niet heeft.  
Via Edit en het kruisje op deze pagina, kunt u als beheerder de rollen van de persoon bepalen of de gebruiker 
verwijderen. U heeft de volgende keuzes: dierenarts, chipper, beheerder of gedelegeerde. Voor de dierenarts 
en chippers waarvoor andere collega’s/gebruikers in hun naam een melding mogen doen, dienen ook naast 
de rol van ‘Dierenarts’ of ‘Chipper’ ook de rol ‘Gedelegeerde’ te krijgen. Voor de gedelegeerde dient er wel 
eerst toestemming worden gegeven in het persoonlijke account van de dierenartsen en chippers om in hun 
naam de handeling te mogen uitvoeren. Dit kunt u doen door in elk persoonlijk account het schuifje onder de 
button ‘Nieuwe melding’ om te zetten, zodat het blauw wordt. Dit is een eenmalige handeling. 
LET OP: Een beheerder moet altijd een dierenarts zijn. Anders kunnen er geen importmeldingen 
gedaan worden en paspoorten worden uitgegeven.

Op deze pagina ziet u rechtsboven of u achteraf via een factuur de registraties 
betaald of dat u via iDeal kunt opwaarderen. Wilt u graag achteraf via een factuur 
betalen? Stuur dan een e-mail naar backhomeclub@virbac.nl en wij zullen dit zo 
spoedig mogelijk voor u in orde maken.Heeft u nog niet opgewaardeerd? Dan kunt u 
via iDeal opwaarderen. Dan kan elke medewerker meldingen doen tot het tegoed op is.

Uitleg overzichtspagina
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Meldingen
Klik op ‘Nieuwe melding’ in het overzicht.

Kies eerst de naam van de uitvoerende dierenarts of chipper waarvoor u de melding doet.

De volgende meldingen kunt u doen (klik bij ‘Soort melding’ op het pijltje rechts / drop down menu):
- Chip Aanbrenging: Hier meldt u alle nieuwe chip aanbrengingen. Bij deze melding kunt u ook gelijk het 
paspoortnummer toevoegen. Dan hoeft u geen aparte paspoort melding te doen.
- Chip overdracht: U kunt transponders van de ene collega op de andere collega overzetten. Dit is niet 
noodzakelijk. U kunt de transponders ook op 1 dierenarts laten staan.
- Chip vervanging: Hier kunt u de melding maken als u een nieuwe chip bij een dier heeft geplaatst ter 
vervanging van een vorige. 
- Chip blokkade: Is de chip gevallen bij inbrengen of niet bruikbaar? Blokkeer dan de chip. De chipnummer 
wordt geblokkeerd in uw voorraad en in de RVO database. Dit nummer is dan nooit meer te gebruiken.
- Paspoort: Hier kunt u de meldingen doen bij het uitgeven van een paspoort.

Chip aanbrenging

Voor een chip aanbrenging heeft u de volgende gegevens nodig:
- Uitvoerende dierenarts of chipper: Kies eerst de naam van de uitvoerende dierenarts of chipper waarvoor u 
de melding doet.
- Diersoort: Hond, kat of overige.
- Datum gebeurtenis: Datum van chippen.
- Houder bij diersoort hond: UBN nummer heeft u alleen nodig voor meldingen van honden. Hier vult u 
het UBN nummer van de fokker in. Let op: Heeft de fokker een UBN nummer geregistreerd alleen voor 
landbouwhuisdieren bij RVO, dan zal er bij de melding een waarschuwing komen. De fokker dient zelf in zijn 
account aan te vinken dat hij ook voor huisdieren en niet bedrijfsmatig het UBN nummer wilt gebruiken.
Bij het diersoort ‘kat’ en ‘overige’ kunt u de NAW gegevens invullen. LET OP: U kunt alleen Nederlandse 
houders, met nederlandse honden via Nederlandse dierenartsen registreren of melden. Houders met een 
adres in Duitsland, België etc. moeten in eigen land meldingen laten doen. Hier kunt u ook het e-mailadres en 
de telefoonnummer invullen van de houder. Dit is optioneel. Geef contactgegevens houder op. Later wordt de 
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houder uitgenodigd waar de houder zijn/haar dieren kan inzien. Ook kan de BackHomeClub contact opnemen 
wanneer dit dier gevonden wordt.
- Chipnummer: Het ingebrachte chipnummer.
- Paspoortnummer: Het unieke nummer van het paspoort. Als u het paspoortnummer nu invult, hoeft er geen 
aparte paspoort melding gedaan te worden.
- Vervangend paspoort: Is het een vervangend paspoort of niet?
- Geboortedatum: Geboortedatum van het dier.
Herhaal dit tot u alle pups heeft geregistreerd voor 1 fokker (automatisch verschijnen er meerdere vakjes 
voor meerdere registraties op 1 naam of gebruik de ‘tab’ knop op het toetsenbord). 
Hierna kunt u op ‘Opslaan & Uitvoeren’ klikken.
LET OP: De functie om gelijk ‘een geboortemelding namens de fokker te doen voor geplaatste chips’ is 
op dit moment nog niet (geheel) functioneel. Deze zal in de toekomst werkzaam zijn. Mocht u deze wel 
aanvinken, dan krijgt u bij uw melding een waarschuwing en zal deze ‘geel’ kleuren. Als het telefoonnummer 
en e-mailadres is ingevuld krijgt de fokker/houder binnen enkele weken een uitnodiging via de mail. Als ze 
op basis van deze uitnodiging inloggen, dan zien ze alle dieren die de dierenarts voor hen heeft aangemeld. 
Indien de fokker al een account heeft, worden de dieren direct toegevoegd.

Chip overdracht

Wilt u chips overdragen van een dierenarts naar een andere dierenarts, dan kunt u deze functie gebruiken. U 
kunt ook de chips op de hoofdverantwoordelijke van de praktijk laten staan. Dit is dus optioneel.
Voor een chip overdracht heeft u de volgende gegevens nodig:
- Uitvoerende dierenarts of chipper: Kies eerst de naam van de uitvoerende dierenarts of chipper waarvoor u 
de melding doet.
- Datum gebeurtenis: Datum van overdracht.
- CIBG of chippernummer van de ontvangende dierenarts of chipper.
- Chipnummer: De chipnummers welke u wilt overdragen.
- Klik daarna op ‘Opslaan & uitvoeren’.
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Chip vervanging

Heeft u een vervangende chip geplaatst, dan kunt u dit via chip vervanging melden.
- Uitvoerende dierenarts of chipper: Kies eerst de naam van de uitvoerende dierenarts of chipper waarvoor u 
de melding doet.
- Datum gebeurtenis: Datum van vervanging.
- Chipnummer: Het chipnummer welke u wilt vervangen.
- Vervangende chip: De nieuwe chip welke ingebracht is.
- Klik daarna op ‘Opslaan & uitvoeren’.

Chip blokkade
 

Heeft u bij het plaatsen de chip laten vallen of is de chip onbruikbaar voor plaatsen?
Dan kunt u deze chip en chipnummer laten blokkeren. De chip verdwijnt dan uit uw digitale voorraad en ook 
uit de RVO database. Dit chipnummer is dus nooit meer te gebruiken
Voor een chip blokkade heeft u de volgende gegevens nodig:
- Uitvoerende dierenarts of chipper: Kies eerst de naam van de uitvoerende dierenarts of chipper waarvoor u 
de melding doet.
- Datum gebeurtenis: Datum van de blokkade.
- Chipnummer: Het chipnummer wat geblokkeerd moet worden.
- Klik daarna op ‘Opslaan & uitvoeren’.
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Import - importeren dier

Wilt u een melding maken van een geimporteerd huisdier?
Voor deze melding heeft u de volgende gegevens nodig:
- Uitvoerende dierenarts of chipper: Kies eerst de naam van de uitvoerende dierenarts waarvoor u de melding 
doet.
- Datum gebeurtenis: Datum van de melding.
- Diersoort: Gaat het om een hond, kat of overige?
- UBN: Dit moet het UBN nummer zijn van de houder. Bij een import melding is altijd een UBN nodig. Zowel 
voor hond, kat als overige dieren. Is de importeur een particulier? Deze moet bij het importeren van een dier 
zelf een UBN nummer aanvragen. Dit kan hij/zij doen bij RVO en zal daar eenmalig een bedrag voor betalen. 
Dit kan online geregeld worden.
Hier kunt u ook het e-mailadres en de telefoonnummer invullen van de houder. Dit is optioneel. Geef 
contactgegevens houder op. Later wordt de houder uitgenodigd waar de houder zijn/haar dieren kan inzien. 
Ook kan de BackHomeClub contact opnemen wanneer dit dier gevonden wordt.
- Chipnummer: Het chipnummer van het dier.
- Paspoortnummer: Het nummer van het dier.
- Geboortedatum: Geboortedatum van het dier.
- Land: Land van herkomst.
- Gezondheidscertificaat TRACES: Verplicht bij import van buiten de EU. Voer hier het nummer van het 
gezondheidscertificaat in.
- Klik daarna op ‘Opslaan & uitvoeren’.
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Paspoort melding

Voor het alleen melden van een paspoort kunt u deze melding gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een 
kwijtgeraakt paspoort, een vol paspoort, een dier dat geen paspoort heeft etc..
Voor deze melding heeft u de volgende gegevens nodig:
- Diersoort: Hond, kat of overige
- Datum gebeurtenis: Datum van chippen
- Houder: Het UBN nummer van de fokker/houder. Deze heeft u altijd nodig bij elk diersoort voor 
een paspoort melding. Let op: Heeft de fokker of houder een UBN nummer geregistreerd alleen voor 
landbouwhuisdieren bij RVO, dan zal er bij de melding een waarschuwing komen. De fokker/houder dient 
zelf in zijn account aan te vinken dat hij ook voor huisdieren en niet bedrijfsmatig het UBN nummer wilt 
gebruiken. Bij het diersoort ‘kat’ en ‘overige’ kunt u de NAW gegevens invullen.
Chipnummer: Het ingebrachte chipnummer
Paspoortnummer: Het unieke nummer van het paspoort.
Vervangend paspoort: Deze vinkt u aan als het voor een paspoort vervangende actie gaat.

Functies ‘Service voor eigenaar dier’
In de toekomst kunt u diverse meldingen voor de diereigenaar doen, zodat deze het niet zelf hoeft te doen en 
u zeker weet dat het dier juist is geregistreerd. Want een chip zonder registratie verliest zijn waarde.
De functies voor service voor eigenaar dier zijn al zichtbaar in het systeem. Helaas zijn deze (nog) niet 
functioneel. 
Op dit moment kunt u bij een aanbreng melding ook aanvinken dat u gelijk een geboortemelding wilt doen. 
Dit kunt u nu gebruiken. De melding is nog niet direct zichtbaar bij het dier in het systeem, maar zal later 
ingeladen worden en aan het account worden gekoppeld. 

Wilt u dat het dier zichtbaar is in het systeem voor Lost & Found? Laat de eigenaar dan zelf een aanschaf 
melding doen in het gedeelte voor particulieren in de BackhomeClub. Dierenartsen en chippers kunnen hier 
geen gebruik van maken.
 
LET OP: als u de andere functies ‘Service voor eigenaar dier’ gebruikt in het professionele account, 
dan is er kans dat de meldingen nog niet goed door worden gegeven en het voor niets is. 
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Veelgestelde vragen
Ik ben ingelogd, maar ik zie geen praktijknaam in een blauw button en mijn dashboard is leeg?
Klik dan op uw e-mailadres en dan naar ‘Instellingen’.
Bekijk bij ‘Over mij’ of uw gegevens wel hetzelfde zijn, dan dat het in het diergeneeskunderegister staat. Dus 
let op dat u voorletters in heeft gevuld en de juiste achternaam, zoals u in het register geregistreerd bent.
Kijk bij ‘Adres’ of u wel het praktijkadres heeft ingevuld. Verander dit indien nodig.
De gegevens waarmee u bent geregistreerd zijn bij het diergeneeskunderegister openbaar, u kunt deze zelf 
opzoeken.
Hierna kunt u onderaan op de button ‘RVO Validatie’ klikken. Komt u er nu alsnog niet uit, neem contact met 
ons op.

Kan een paraveterinair ook beheerder zijn?
De beheerder moet een dierenarts zijn anders kunnen er geen import en paspoort meldingen gedaan worden. 
Een paraveterinair kan wel beheerder zijn, MAAR een gedelegeerde kan niet meer mandaat hebben dan de 
beheerder. Er kunnen dan geen paspoort en import meldingen gedaan worden.

Waar kan ik diverse nummers voor het inloggen vinden? 
Praktijk UBN nummer: Kunt u vinden bij mijn.rvo.nl. Hier kunt u inloggen met eHerkenning 2+.
CIBG: Dit kunt u vinden in het diergeneeskunderegister
RVO-relatienummer: Log in bij mijn.rvo.nl en klik rechtsboven op inloggen op mijn.rvo.nl. Log in met Digid 
app of sms controle. Ben u juist ingelogd? Klik rechtsboven op “Mijn Dossier”. Zie de resultaten rechts 
(Relatienummer). Dit is uw RVO-relatienummer

Moet iedereen per se met zijn eigen inlog inloggen?
Nee, u kunt ook via het beheerdersaccount allemaal inloggen. Dit is geheel aan u eigen. Elke dierenarts moet 
wel eenmaling in zijn eigen persoonlijke account aangeven dat gedelegeerden in zijn naam meldingen mogen 
doen. Dit doet hij/zij door het schuifje op de overzichtspagina om te zetten. 

Ik wil achteraf op factuur betalen, kan dit?
Als u bij de oude BackHomeClub via een factuur betaalde, dan zou u dit nu weer moeten kunnen. Staat uw 
account nu op prepaid en zou u dit graag anders willen? Neem contact met ons op.

Kan ik al meldingen doen voor huisdiereigenaren of fokkers?
Nee, op dit moment kunt u nog geen meldingen doen voor huisdiereigenaren of fokkers. Dit is een functie die 
in de toekomst wordt toegevoegd.

Kan ik ook houders van honden registreren op een ‘buitenlands’ adres, zoals Duitsland of België?
Het systeem I&R is opgetuigd om illegale en buitenlandse handel tegen te gaan. U kunt alleen Nederlandse 
houders, met Nederlandse honden via Nederlandse dierenartsen registreren en melden.

Ik wil een paspoortmelding voor een kat doen, maar ik krijg een foutmelding.
Op dit moment werkt het nog niet bij RVO om een paspoortmelding te doen voor een kat, hierdoor krijgt u 
een foutmelding in het systeem. Wij proberen dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Krijgt een houder nog een melding als de dierenarts een aanbreng melding doet?
Op dit moment nog niet. Er komen zeer binnenkort velden om het e-mailadres en een telefoonnummer in te 
vullen van de houder. De houder zal dan een automatische mail ontvangen, dat het dier zo spoedig mogelijk 
opgenomen wordt in de databank. Zodra de melding is opgenomen in de databank, zal de houder een mail 
ontvangen met de mogelijkheid om een eigen account aan te maken.

Moet ik voor elk vervangend paspoort een UBN van de houder hebben? Ook als het paspoort 
gewoon vol is?
Helaas is er voor elke paspoortmelding voor RVO een UBN nummer van de houder nodig. Als BackHomeClub 
kunnen wij hier niet om heen en kunnen wij hier helaas niet aan veranderen. Heeft u klachten hierover? Dan 
kunt u dat mailen naar RVO via IenRhond@rvo.nl.

Hoe kan ik een geboortemelding doen voor een fokker?
Op dit moment kunt u bij een aanbreng melding ook aanvinken dat u gelijk een geboortemelding wilt doen. 
Dit kunt u nu gebruiken. De melding is nog niet direct zichtbaar bij het dier in het systeem, maar zal later 
ingeladen worden en aan het account worden gekoppeld. 
LET OP: Zeer binnenkort worden de velden ‘emailadres’ en ‘telefoonnummer’ toegevoegd aan de gegevens 
voor het invullen van de melding, zodat fokkers en houders kunnen worden uitgenodigd en kunnen inloggen 
om te zien welke dieren de dierenarts heeft aangemeld. Indien de fokker al een account heeft, wordt deze 
direct toegevoegd aan de account van de fokker.
Wilt u dat het dier direct zichtbaar is in het systeem voor Lost & Found? Laat de eigenaar dan zelf een 
aanschaf melding doen in het gedeelte voor particulieren in de BackhomeClub.nl.
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Wat betekent de melding: De UBN is op de opgegeven datum niet geregistreerd voor de 
opgegeven diersoort?
Het UBN is verstrekt op een datum na de geboortedatum van het dier. Of de houder heeft een UBN nummer. 
Alleen is deze alleen geregistreerd bij RVO voor een veehouder of bepaalde diersoorten. De fokker dient zelf 
in zijn online dossier bij mijn.rvo.nl aan te vinken dat hij ook voor huisdieren en niet bedrijfsmatig het UBN 
nummer wilt gebruiken. 
Dit is vaak een waarschuwing, dus u hoeft verder niets te doen. De houder dient zelf het te wijzigen bij RVO.

Wat betekent de melding: Dit dier heeft op uw UBN nog geen aanvoer- of geboortemelding?
Deze melding komt voor als u een paspoort wilt melden. Door de fokker is er nog geen geboortemelding 
of aanvoermelding gedaan. Uw melding van het paspoort is succesvol, alleen zal de fokker nog wel een 
geboortemelding moeten doen.

Wat betekent de melding: Een andere melding over dit dier is nog niet succesvol verwerkt
Waarschijnlijk is er nog geen chip aanbreng melding gedaan en heeft u al een andere melding willen doen.

Wat betekenen de groene, rode, gele en blauwe balk bij de diverse meldingen?
Groen: De melding is succesvol. U hoeft niets meer te doen
Geel: De melding is geslaagd, maar er is een waarschuwing. Dit kan zijn door een niet goed geregistreerd 
UBN nummer, die alleen voor veehouders is geregistreerd. Of de melding is buiten de wettelijke termijn
Rood: De melding is mislukt. Probeer het nog eens. Bekijk de melding. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld de 
datum voor het paspoort voor de aanbrenging van het chipnummer heeft staan.
Blauw: De melding moet nog uitgevoerd worden. Klik in uw overzicht van de meldingen op de melding. En 
klik daarna op ‘Uitvoeren’.
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Prijslijst
per 1 november 2021

Aanmelding huisdier in de databank BackHomeClub  
(lost and found service)
Diersoort Melding Excl. BTW Incl. BTW

Hond Geboorte- / aanvoermelding  
incl. 1e registratie BHC* € 2,69 € 3,25

Overige dieren Geboorte- / aanvoermelding  
incl. 1e registratie BHC* Gratis Gratis

Verplichte RVO meldingen I&R Hond

Diersoort Melding Excl. BTW Incl. BTW

Hond

Aanbrengmelding 
(chipmelding) € 1,86 € 2,25

Importmelding € 1,86 € 2,25

Alle overige meldingen 
(o.a. paspoortmelding) Gratis Gratis

Overige dieren Aanbrengmelding  
(chipmelding) Gratis Gratis

Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op gebruik van Virbac BackHome transponders.
Bij gebruik van andere merken transponders geldt een toeslag van € 1,- incl. BTW.

*Alleen de 1e registratie in de BackHomeClub databank is een betaalde registratie. 
Toekomstige wijzigingen zijn gratis (bijv. nieuwe eigenaar)!

Betaalmogelijkheden: iDeal (per transactie of opwaarderen BackHomeClub tegoed)
                                Op aanvraag op factuur achteraf (alleen voor dierenartsen)


