
 

                      Inschrijfformulier 
           Honden-Keuring bij Kynologen Vereniging Nieuwegein 

                              Zondag  21 mei 2017 
                           Locatie Galecop, Galecopperzoom 3, 3437 PJ Nieuwegein 

 
Gaarne het formulier volledig en in BLOKLETTERS invullen. 

 

 
RAS:......................................................................................      (gecastreerd en/of stamboomloos) 

KRUISING:........................................................                          (zo volledig mogelijk omschrijven) 

NAAM HOND:....................................................................................................................................... .. 

GESLACHT:........................................ GEB. DATUM:......................................... 

 

EIGENAAR:............................................................................................................................................. 

ADRES:................................................................................. TEL.NR:................................................... 

POSTCODE: ................................ WOONPLAATS:...................................................................... 

E-MAIL:.......................................................................................................... .......................................... 

 

KLASSE INDELING: 
O  PUPPYKLAS (6-9 MND) 
O  OVERIGE Klassen (vanaf 9 MND) 
O  VETERANENKLAS (8 JAAR en OUDER) 
 
O  KIND-HOND (6-12 JAAR, LIEFST VERKLEED) 
 

INSCHRIJFGELD: 
LEDEN van de KVN     € 17,50 
2E EN VOLGENDE HOND     € 15,00 
PUPPYKLAS:       € 10,00 
KIND-HOND:      GRATIS 
NIET KVN-LEDEN:   + €   3,00 
 
BIJDRAGE PRIJZEN:     € .......... 
 

TOTAAL:       € .......... 

 
A) De inzender verklaart, dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laast verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft 

verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, i n het bijzonder te vrezen 
valt. Hij verkaart voorts, de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de clubmatch nog mochten voordoen. B) De 
inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van het regelement van de Raad van Beheer en zich 

verplicht tot het inschrijfgeld te voldoen. C) honden met een oor-huidaandoening kunnen niet worden toegelaten. D) Niet toegelaten worden; aan de oren 
gecoupeerde honden die in Nederland geboren zijn na 30 april1989 of in het buitenland geboren na 1996. Honden die aan de staart gecoupeerd zi jn en 

die in Nederland zijn geboren na 31 augustus 2001, danwel in het buitenland geboren zijn nadat daar een wetteli jk coupeerverbod van kracht is 

geworden tenzij dat hij ten aanzien van deze hond beschikt over een “medische verklaring geamputeerde staart of geboorte staartloze pup”.  

Inschrijfformulier zenden aan: 

Uiterlijk 6-05-2017 
 

Clubmatchsecretariaat 
Kynologen Vereniging Nieuwegein 

DISSEL 68 
3401 EG  IJSSELSTEIN 

Tel: 06 - 20 81 32 69 
clubmatchsecretariaat@kvnieuwegein.nl 

 
 
Het verschuldigde bedrag dient gelijktijdig te worden 
overgemaakt op: NL 18 INGB 000 4821857 
t.n.v. penningmeester KVN  te Houten 
o.v.v. Clubmatch KVN 2015, naam hond, ras. 
 

 
t.n.v. Penningmeester K.V.N. Houten 
o.v.v. Clubmatch KVN2009, NAAM HOND, RAS. 

KEURMEESTER: 

 

Mw.  J. Dekker 

 

 

Terrein open: 8:30 uur 

Aanvang KEURINGEN: 10:00 uur 

 

Het bestuur van de KVN is niet aansprakelijk voor schade in 
welke vorm dan ook. U dient te allen tijde de adviezen van 

de terreinbeheerder op te volgen. 


