Jonge Honden- & Veteranendag
Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de
Pyreneese Berghond
Zaterdag 28 april 2018
Kandidaat keurmeester: Jan Liet
Hondenschool Lingewaard
Bergerdensestraat 25A, 6681 LK Bemmel

Ras: Pyreneese Berghond

Reu / Teef *

*doorhalen wat niet van toepassing is

INSCHRIJFFORMULIER
Fotokopie toegestaan

Naam van de hond: (zoals op stamboom vermeld)
Stamboek

Inzender verklaart dat voor zover
hem/haar bekend is, de door hem/haar
ingeschreven hond gedurende het laatste
tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd
in omstandigheden, waardoor gevaar voor
besmetting, hondenziekte of enig andere
ziekte van besmettelijk karakter, in het
bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart de
hond niet te zullen inzenden , indien de
aangegeven omstandigheden zich voor
de Jonge Honden- en Veteranendag
mochten voordoen.

stamboeknr.:

Import uit:

Geboortedatum:

Chipnr.:

Roepnaam:

Vader van de hond:
Moeder van de hond:

Door inschrijving stemt de inschrijver
ermee in dat zijn gegevens worden
verwerkt ten behoeve van de organisator,
eventueel behaalde titels alsmede ten
behoeve van activiteiten van de Raad van
Beheer.
Indien de exposant dit niet wenst, zal hij
dit tegelijk met inzending van het formulier
schriftelijk aan de organisator meedelen.

Fokker:
Eigenaar:
Mede-eigenaar:
(indien van toepassing)

Adres eigenaar:
Postcode en woonplaats:

Door inschrijving verplicht de inzender
zich het inschrijfgeld te voldoen.

Telefoon:
E-mail:
U ontvangt een bevestiging van de inschrijving per e-mail.

U kunt inschrijven in onderstaande klassen:
1. Klasse 3 tot 6 maanden
2. Klasse 6 tot 9 maanden
3. Klasse 9 tot 12 maanden
4. Klasse 12 tot 18 maanden
5. Klasse 18 tot 24 maanden
6. Klasse Senioren 7 – 10 jaar
7. Veteranen vanaf 10 jaar

IBAN: NL54ABN A0428131301
BIC: ABN ANL2A
t.n.v. Penningmeester NVLPH te
Oisterwijk, onder vermelding van
JHV dag 2018 en naam van de hond

Voor een correcte verwerking van uw inschrijving ontvangen wij graag het registratiebewijs van uw
hond (of stamboom indien u geen registratiebewijs heeft)

Inschrijving in klasse nr.: ………
Inschrijfgeld
Per hond
e
2 of meer honden

€ 15,00
€ 12,50

Datum: ……………………………………..
Handtekening: …………………………….

Per hond (niet-leden)
e
2 of meer honden (niet-leden)

€ 20,00
€ 17,50

Kind – Hond Parade: Deelname is gratis

In te vullen door evenementensecretariaat:
Ontv.d.d: ……………………….

Naam kind:
Gift**: € …….

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de
inschrijving overgemaakt te worden op
rekening

**Giften worden met naam in catalogus vermeld

Het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend sturen of mailen naar:
N.V.L.P.H. t.a.v. evenementen secretariaat,
Burg. Suijslaan 14, 5062 EP Oisterwijk
E-mail: evenementen-secretariaat@nvlph.nl

Cat.nr……………………………

Inschrijving sluit uiterlijk op
14 april 2018
Maximaal één herinnering per deelnemer

