
LAREU is begonnen met het beschermen van de naam van uw lama/alpaca fokkerij. Dat betekent 
dat een nieuwe fokker die zich bij LAREU registreert geen reeds bestaande naam kan gebruiken 
die al eerder door een andere fokker bij LAREU is geregistreerd. De farm naam kan op twee 
manieren gebruikt worden: 
  

1. De naam is de naam van uw farm die u in het venster "farm name" hebt ingetoetst. 
Bijvoorbeeld:     farm name: Polder Blijdschap 
 
Uw dier "Hendrikje" geboren op uw farm zal dan heten "Hendrikje Polder Blijdschap". 
Deze naam zal Hendrikje haar levenlang behouden. 
 

2.  
U hebt ook een afkorting voor uw farm naam gekozen. Er is geen restrictie voor de 
afkorting (het mag ook een naam zijn).      
 
Bijvoorbeeld:    farm name: Polder Blijdschap 
U gebruikt de afkorting  PB 
 
 
Uw dier Hendrikje (geboren op uw farm) zal heten "PB Hendrikje" of "Hendrikje PB". 
Hendrikje zal deze naam haar levenlang behouden. 
 
 

Om ons systeem dat dient om uw farm naam (en afkorting) te beschermen in werking te stellen, 
vragen wij alle fokkers die reeds bij LAREU staan geregistreerd, het venster "Farm name" (als dit 
nog niet is gebeurd) in te vullen met hun farm naam en het venster "farm abbriviation"met de 
gewenste afkorting. 
 
Bijvoorbeeld:    farm name: Polder Blijdschap, farm abbriviation : PB  
 
De farm naam kunt u onder "change my personal data" op de registratie pagina zetten. (inloggen 
met uw nummer en paswoord). Ons beschermingssysteem is al actief: In het geval van een reeds 
bestaande naam of afkorting zal de fokker die deze naam of afkorting bij LAREU wil registreren 
verzocht worden een andere naam (afkorting) voor te stellen. In het geval van een naamsconflict 
met een reeds geregistreerde fokker zal LAREU helpen om naar een oplossing te zoeken. Om 
hierbij hulp te krijgen drukt u op "send email"dat op het venster "farm abbriviation" verschijnt. 
  
  
  
  
 


