VERENIGING VAN HERDERS- EN BERGHONDEN
UIT ZUID- EN OOST- EUROPA EN AZIË (VHB)
INSCHRIJFFORMULIER
KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2 September 2018
MET CAC VOOR ALLE RASSEN!

Keurmeester: Mevr. E. Bakker-van de Woestijne

Locatie: Manege Krimhoeve, Krimweg 92, 7351 AW Hoenderloon – Aanvang: 10.00 uur

———— SLUITINGSDATUM
RAS:

19 augustus ! — — — —
KLEUR:

NHSB NR.

GEB. DATUM:

REU

TEEF

(Aanvinken)

NAAM VAN DE HOND:
VADER:
MOEDER:
FOKKER:
EIGENAAR:

E-mailadres

ADRES:

POSTCODE:

WOONPLAATS:

TEL. NR.:

INSCHRIJVING IN KLASSE

aantal
Leden

bedrag
Niet - leden

1) BABYKLAS ( tot 6 maanden)

€ 15,00

€ 20,00

2) PUPPYKLAS (6-9 maanden)

€ 15,00

€ 20,00

3) JEUGDKLAS (9-18 maanden)

€ 22,50

€ 27,50

4) TUSSENKLAS (15-24 maanden)

€ 22,50

€ 27,50

5) OPENKLAS (vanaf 15 maanden)

€ 22,50

€ 27,50

6) GEBRUIKSHONDENKLAS *

€ 22,50

€ 27,50

7) KAMPIOENSKLAS (van 15 maanden)*

€ 22,50

€ 27,50

8) FOKKERSKLAS (min. 9 m., gefokt door exp.)

€ 22,50

€ 27,50

9) VETERANENKLAS (vanaf 8 jaar)

€ 15,00

€ 20,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

10) KOPPELKLAS (1 reu en 1 teef van hetzelfde
ras van dezelfde eigenaar)**
11) FOKKERIJKLAS (min. 3, max. 5 honden van
dezelfde fokker met verschillende eigenaren)**
12) NAKOMELINGENKLAS (reu/teef met
min 3 - max 5 F1-nakomelingen

totaal

TOTAAL

Het totaalbedrag vóór 19 augustus overmaken naar
NL32 INGB 0002 8836 42 (t.n.v. Penningmeester VHB te Pesse onder
vermelding van ras en eventueel eigenaar van de hond als betaler zelf
geen eigenaar is.

Inschrijving sluit onherroepelijk op 19 augustus 2018 !
Inschrijver gaat akkoord met het gebruik van de gegevens voor
organisatorisch-administratieve doeleinden.
Datum

Handtekening

1. Het inschrijfformulier invullen met Acrobat Reader.
2. Kies “Bestand” > “Opslaan”.
3. Dit bestand met kopie stamboom en eventuele
diploma’s zenden aan:
hieke.r.dijkstra@gmail.com
H. Dijkstra,
H. Reindersweg 28-84, 7933 TW Pesse

*) Bij inschrijving in de kampioensklas of
gebruikshondenklas dient u kopieën van diploma's of
verklaringen mee te sturen, anders wordt de hond in de
openklas ingeschreven.
**) Honden ingeschreven in de klasse 10, 11 of 12
dienen ook in één van de klasses 1 t/m 8 te zijn
ingeschreven.
***) doorhalen wat niet van toepassing is.
Ondergetekende verklaart:
- dat de door hem ingeschreven hond voldoende is
ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de
geldigheid aantoonbaar is.
- dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem
bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet
heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar
voor besmetting met hondenziekte of enige andere
besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond
niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven
omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
- dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren
na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat
aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is
geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk
land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden
die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland
geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland
nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is
geworden, mogen niet aan de tentoonstelling
deelnemen. Honden met geamputeerde staarten
mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits
deze amputatie het gevolg is van een medische
noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke
amputatie dient door een praktiserende dierenarts
schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn
vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen
overleggen op het evenement.
- Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de
inzender/exposant zich het inschrijfgeld gelijktijdig met
de aanmelding te voldoen voor 19 augustus 2018 op
NL32 INGB 0002 8836 42 t.n.v. penningmeester
VHB te Pesse. Is betaler geen eigenaar van de hond,
dan dient hij bij betaling duidelijk de naam van de
eigenaar aan te geven. U bent pas ingeschreven als
het inschrijfgeld bij ons binnen is. Indien u contant op
de clubmatch betaalt dient u € 5.= extra te betalen.
De VHB sluit eventuele aansprakelijkheid voor
vermogensschade bij voorbaat uit.
Voor buitenlandse inschrijvingen:
IBAN: NL32 INGB 0002 8836 42
t.n.v. VHB te PESSE

BIC: INGBNL2A

