KONINKLIJKE BELGISCHE TECKEL CLUB
Aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder n° 2

Opsturen naar :
Dhr Vermeiren Frans
Nerendijk 9
B-2470 Retie
Tel. 014378871
E-Mail van-de-nerendijk@pandora.be

BETALING op rekening van de K.B.T.C.
IBAN BE70250003195025
BIC: GEBABEBB
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Gelieve dit formulier in te vullen aan de hand van de stamboom, in drukletters of met een
Schrijfmachine. Onvolledige of onleesbare formulieren worden teruggestuurd.
Voor leden van de K.B.T.C. gelieve de wel bepaalde proef te markeren aub
Proef
KSprN
€60

BhfN
€ 60
Int vp
€ 120

BhfK
€ 60

SP
SchwhK Schwhk/40 ST
BhfK/CACIT
€ 50
€ 60
€ 65
€ 60
€ 120
KschlH Sel
Schot
Water
SchwhK/ORB
€ 60
€ 30
€ 10
€ 25
€ 60

Voor niet leden + 32.5 €

Wedstrijd van.......................................te(plaats)..............................................…………
Naam van de teckel...........................................................................................…
Stamboom..............................................................................Geboortedatum .............................
Behaalde proeven............................................................................................…………
Geslacht ................................................. chip ....................................………………….
Variëteit.................................Beharing................................Kleur......................……
Vader...........................................................................Stamboom...............……………
Proeven..........................................................................................................…………
Moeder.........................................................................Stamboom..............……………
Proeven..........................................................................................................……………
Fokker...........................................................................................................……………
Eigenaar........................................................................................................……………
Voorjager.........................................................................................................…………
De ingeschreven hond heeft op de tentoonstelling van .............................................……
Op datum van ....................de kwalificatie ...............bekomen. De schotvastheid werd
afgenomen op ................../moet nog afgenomen worden.
Socialisatietest……………….
Werkboekje nr...................
De inschrijving van de hond is slechts geldig als de betaling geschiedt samen met de
verzending van het inschrijfformulier. Buitenlandse deelnemers betalen uitsluitend per
internationaal Postmandaat. Ik verklaar in geweten dat er in mijn kennel
geen besmettelijke ziekten zijn. Ik verklaar tevens dat alle hoger vermelde inlichtingen
juist zijn en door deze intekening alle artikels van het reglement alsmede van de
K.K.U.S.H. te erkennen. Ik onthef tevens de inrichtende vereniging van alle
aansprakelijkheid in geval van vlucht, ongeval of dood van de hierboven ingeschreven
hond en persoonlijke ongevallen . Door het inzenden van dit formulier verplicht u zich tot het
betalen van het inschrijvingsgeld, zelfs indien u op deze proef afwezig blijft
De praktische gegevens omtrent de proef dienen verzonden te worden aan:
.....................................................................................................................……………
.....................................................................Tel.: ..........................................…………………..
E-mail:………………………………………………………………………………………….
Opgemaakt op ......................... te........................................ Handtekening:
Ontvangen op.................................Betaling...................……………………………………….

