
 
IWEGWIJS VOOR LEDEN 
 
 

Wij heten u van harte welkom als (nieuw) lid bij onze vereniging Alpaca Association Benelux. 
 

Wij raden u aan op een rustig moment eens onze gehele website www.alpaca-benelux.com te bekijken,  
zodat u op de hoogte bent van hetgeen de vereniging voor u kan betekenen en waarop u onder andere  

kennis maakt met onze verschillende commissies. 
 

Mijn Account
=LedenPortaal

Op onze website 
www.alpaca-benelux.com

heeft u accountgegevens nodig
(inlognaam + wachtwoord)
om toegang te krijgen tot

ons LedenPortaal, zodat u o.a.:
- alpaca's kunt registreren;

- toegang krijgt tot documenten, 
zoals bijv. Statuten en 

Huishoudelijk Reglement AAB, 
koopovereenkomst, 

dekovereenkomst, protocol 
naamgeving etc.;

- alpaca’s kunt inschrijven voor 
een alpacashow;

-zich kunt inschrijven voor 
workshops.

Als uw lidmaatschapsaanvraag is 
verwerkt, krijgt u (middels de 

door uzelf gekozen en 
aangemaakte accountgegevens) 
toegang tot ons LedenPortaal.

Heeft u een Lid-maakt-Lid 
Cadeaulidmaatschap ontvangen, 
dan krijgt u de inloggegevens per 

mail toegestuurd.

Registratie 
alpaca's

Nu u lid bent van de Alpaca 
Association Benelux, kunt u uw 

alpaca’s registeren in ons 
registratiesysteem ZooEasy 

Online.

Bij het verwerken van uw 
lidmaatschapsaanvraag hebben 
wij bij onze Stamboekcommissie 
aparte accountgegevens voor u  

opgevraagd om in te kunnen 
loggen in ons registratiesysteem 

ZooEasy Online.

De Stamboekcommissie 
controleert eerst de door u 
aangevraagde farmnaam en 

prefix (deze moeten namelijk 
uniek zijn in het systeem); na 

bevestiging door deze 
Stamboekcommissie dat uw 

account is aangemaakt, kunt u 
uw alpaca’s gaan registreren.

Let op: elk dier dat u wilt 
registreren, dient in bezit te zijn 

van een microchip. 

Registratie vindt plaats via het 
LedenPortaal > Alpaca 

Registratie. Na korte tijd kunt u 
deze registratie in ZooEasy 

Online terugvinden en indien u 
wenst een foto toevoegen. U 

kunt via de 'inloggen ZooEasy'-
knop in het LedenPortaal naar 
het registratiesysteem gaan.

De kosten voor registratie 
bedragen €12,- (incl BTW) per 

dier. De registraties worden per 
kwartaal digitaal gefactureerd.

Advieslijst 
Alpacahouder

Nu u zelf in het bezit komt of 
bent van alpaca’s, zullen er 

momenten komen dat u denkt: 
hoe kan ik hier het beste mee 

omgaan?

Bijvoorbeeld: Hoe richt ik de 
huisvesting voor mijn alpaca's 

optimaal in?  Hoe verdeel ik mijn 
groep dieren het beste? Wat eet 

een alpaca eigenlijk? Hoe gaat 
het afspenen in zijn werk?

Antwoorden op al deze vragen 
en nog veel meer handige tips 
zijn door de Adviescommissie 
van de AAB samengevoegd tot 

het document 'Advieslijst voor de 
alpacahouder'. Deze kunt u 

terugvinden op onze website
www.alpaca-benelux.com, 
vervolgens inloggen in het 

LedenPortaal en naar het kopje 
'Documenten' gaan. Typ in 

achter 'Zoeken op': advieslijst en 
klik vervolgens op 'zoeken'.

Ook in de AlpacaClopedia op 
onze website vindt u steeds meer 
uitgewerkte vraagstukken, die u 

verder kunnen helpen.

Handige tips
Nieuwsbrief:

De AAB geeft minimaal elk 
kwartaal een nieuwsbrief uit 

voor alle leden; deze ontvangt u 
per mail.

Bij belangrijke gebeurtenissen of 
calamiteiten wordt er tussentijds 

een extra nieuwsbrief 
uitgegeven. Houd uw mailbox 

daarom goed in de gaten. 

Antwoorden op veelgestelde 
Vragen vindt u op onze website 

onder de AlpacaClopedia.

Tevens kunt u met uw vragen 
terecht bij bestuur/commissies:

Algemeen:
secretary@alpaca-benelux.com

Ledenadministratie:
members@alpaca-benelux.com

Registratie alpaca's:
studbook@alpaca-benelux.com

Gebruik website AAB:
redactie@alpaca-benelux.com

http://www.alpaca-benelux.com/

