VERENIGING VAN HERDERS- EN BERGHONDEN
UIT ZUID- EN OOST- EUROPA EN AZIË
INSCHRIJFFORMULIER KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH VHB
5 SEPTEMBER 2010;
MET CAC VOOR ALLE RASSEN!
Locatie De Stoethoeve, Birkstraat 131, 3768 HE Soest. Aanvang: 10.00 uur.
Keurmeester: de heer J. de Gids.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(kopie stamboom bijsluiten)
RAS: ………………………………………………………………………… ……………..KLEUR: ………………..
NHSB NR.: ………………………………………..……. GEB. DATUM: ………………. REU / TEEF***
NAAM VAN DE HOND: ……………………………………………………………………………………………..
VADER: ………………………………………………………………………………………………………………...
MOEDER: …………………………………………….………………………………………………………………..
FOKKER: ………………………………………………………………………………………………………….……
EIGENAAR:……………………………………………..E-mailadres……..………………………..........…….…….
ADRES: …………………………………………………POSTCODE:..............................................…………..…….
WOONPLAATS: ……………………………………….TEL. NR.: ..........................………….……………………..
INSCHRIJVING IN KLASSE
aantal bedrag
totaal
1) BABYKLAS ( tot 6 maanden)
€ 12,50
2) PUPPYKLAS (6-9 maanden)
€ 12,50
3) JEUGDKLAS (9-18 maanden)
€ 20
4) JONGE HONDENKLAS (15-24 maanden)
€ 20
5) OPENKLAS (vanaf 15 maanden)
€ 20
6) GEBRUIKSHONDENKLAS (vanaf 15 maanden)*
€ 20
7) KAMPIOENSKLAS (vanaf 15 maanden)*
€ 20
8) VETERANENKLAS (vanaf 8 jaar)
€ 12,50
9) KOPPELKLAS (1 reu en 1 teef van hetzelfde ras van dezelfde eigenaar)**
€5
10) FOKKERIJKLAS (min. 3, max 5 hnd van zelfde fokker met verschil.
€5
eigenaren.)**
Lunch
€ 6.75

TOTAAL
*) 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 koppel- of fokkerijklas dienen ook in één van de klasses 1 t/m 8 te zijn ingeschreven.
***) doorhalen wat niet van toepassing is.
Ondergetekende verklaart:
• dat hij/ zij door het inzenden van een hond zich onderwerpt aan de bepalingen van de statuten en het reglement van
de Raad van Beheer en de VHB;
• dat de hond voldoende gevaccineerd is tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), parvovirus, ziekte van Weil
(leptospirose), besmettelijke leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing ( bij honden uit het
buitenland) hondsdolheid (rabiës);
• dat voor zover hem/haar bekend, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken
niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor het gevaar van besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van
besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt;
• de hond niet te zullen inzenden, indien de aangegeven omstandigheden zich voor de kampioenschapsclubmatch nog
mochten voordoen;
• dat de door hem ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in Nederland is geboren na 30 september
2001 of in het buitenland nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden.
Bovendien verplicht hij/zij zich, zich voldoende te verzekeren en het inschrijfgeld gelijktijdig met de aanmelding te
voldoen voor 17 augustus 2010 op giro 2883642 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.

Datum………………………………. Plaats……………………………….Handtekening…………...………………..

Inschrijving sluit onherroepelijk op 17 augustus 2010
HET INSCHRIJFFORMULIER EN KOPIE STAMBOOM VOOR: 17 AUGUSTUS 2010 A.S. INSTUREN NAAR:

H. Dijkstra, H. Reindersweg 28-84, 7933 TW Pesse
U kunt alleen inschrijven middels het inschrijfformulier. Fotokopie is toegestaan.
Gelieve het inschrijfformulier in te vullen in blokletters of met de schrijfmachine. Raadpleeg de
stamboom van uw hond bij het invullen.
Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de aanmelding te worden voldaan vóór 17 augustus op giro
2883642 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
Alléén voor buitenlandse inschrijvingen geldt dat zij het inschrijfgeld contant mogen betalen zonder
extra kosten of zij kunnen het bedrag overmaken op: rek.nummer ABN/AMRO 48.36.13.967, IBAN:
NL85ABNA0483613967, BIC: ABNANL2A, tnv Ned.Verg.van Liefhebbers en Fokkers van
Hongaarse Herdershonden en aanverwante rassen (mag u naar believen inkorten). p/a Mevrouw H.R.
Dijkstra, H. Reindersweg 28-84, 7933 TW PESSE
U BENT VERPLICHT HET ENTINGSBOEKJE VAN UW HOND, OOK VAN
NIET-INGESCHREVEN HONDEN MEE TE NEMEN EN OP VERZOEK TE TONEN

