Inschrijfformulier
Familie Keuring zonder toekenning van het C.A.C.
Zaterdag 9 September 2017 Kynologenclub Woerden Waardsedijk 50 3448HV Woerden.
Keurmeester: Mw. J.W. Dekker (NL)
U bespaart ons veel werk als u het formulier met blokletters of via de computer invult.

Naam van de hond - Name of Dog
Titels:
Geslacht - Sex: o Reu/Male
N.H.S.B. - Pedigree.

o Teef/Bitch
Geb. datum - date of Birth:

Fokker - Breeder
Vader - Sire:
Moeder - Dam:
Eigenaar - Owner:
Mede-eigenaar - Co-Owner:
Adres, postcode,woonplaats - Adress, zipcode, country:

Tel.nummer:
E-mailadres:
Bankrekening/naam waarmee betaald wordt:
Inschrijfgeld – Entry Fee € 20,00 incl. Catalogus – Catalog. Elke volgende hond € 17,50
Every additional dog € 17,50
Babyklas en Puppyklas € 10,00
 1. Puppyklas – Puppy Class; 6 – 9 mnd. (geen C.A.C.)
€
 2. Jeugdklas - Junior Class; 9 - 18 mnd.
€
 3. Openklas – Open Class; vanaf 15 mnd.
€
 4. Veteranenklas – Veteran Class vanaf 8 jaar
€
Lunch á 7,50 p.p.
€
Bijdrage prijzengeld (waarvoor dank!)
€
Bijdrage Basenji in Nood (B.I.N.)
€
Totaal

€

Het inschrijfgeld dient tegelijk met de inschrijving te worden voldaan op IBAN: NL49INGB0009186978
t.n.v. Basenji Club Nederland, o.v.v. Clubmatch 2017, naam exposant en NHSB-nummer
Bij betaling op de dag zelf zal er € 5 in rekening gebracht worden i.v.m. extra administratiekosten.
A. Inzender verklaart dat voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12
weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting van een of andere aandoening met besmettelijk
karakter te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet tentoon te stellen indien mogelijk besmettelijke ziekteverschijnselen
zich voor of tijdens de tentoonstelling alsnog mochten voordoen. Every dog owner is responsible for bringing only healthy
dogs to the match without any signs of dog diseases and who had no contact with other contaminated dogs in the last 12 weeks
before the match.
B. Inzender verklaart dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van de statuten en het
reglement van de Raad van Beheer en van de tentoonstelling en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
C. Niet ondertekende formulieren zijn ongeldig en worden derhalve niet geaccepteerd.
D. Voorwaarde om hier aan deel te nemen zijn:
Diegene waar de hond woont is ook diegene die de hond mag uitbrengen.
Inschrijven kan niet in beide keuringen.
Kinderen vanaf 12 jaar mogen ook deelnemen.
E. Het inschrijfformulier moet voor 20 augustus 2017 worden gezonden aan
Dhr. M. van den Heuvel, Elzent 45, 5422 AE Gemert of als PDF bestand worden gemaild naar info@toka-kilima.nl
Datum / Date

Handtekening – Signed

