
Koninklijke Kempische Kynologen Klub  vzw,

PCR 000-1120548-04 BTW : Be 412-448-255

Secretariaat : Walter Van den Broeck ,
De Dalen 40 , 2275 Wechelderzande Tel 03-312.20.82

Datum  Ingericht door : Te

Gestort op rekeningnr. :

Deelname aan :

Sociabilteitsproef Toelating agility
Brevetproef Agility MINI  
Debutantenprogramma Agility MIDI  
Programma 1 Agility MAXI 
Programma 2 Graad (**) ( 1 - 2 - 3 - veteranen ( v ))

( met << X >> aanduiden wat van toepassing is )

Voorkeur  :    Voormiddag    Namiddag    uur

Eigenaar 
( Naam en voornaam ) ( E-mail adres )

Adres
( Straat en nummer)

( Plaats ) ( postcode )

Tel.nr. Rekeningnr.

Lid van Kempische Kynologen Klub - Turnhout
( naam van de club )

Ras v/d hond Geslacht

Naam v/d hond Werkb.nr.

Geboortedatum Stamboomnr. Tatoe.nr.

Voorgesteld door   Chip nr.
( Naam en voornaam van de geleider , eventueel Email adres)

 Inschrijving ontvangen

 Datum :  Datum :

Handtekening

 Betaling ontvangenDatum 

Tevens wordt ook aanvaardt dat de inschrijving kan vernietigd worden zonder verdere verwerking en zonder bericht van de inrichtende club

GEHOORZAAMHEIDSPROGRAMMA

Aangesloten bij de Kon.Kynol.Unie St.Hubertus ( FCI  ) n° 578

( wedstrijddatum ) ( naam van de inrichtende club )

( rekeningnummer van de inrichtende club )

( Plaats van de wedstrijd )

Wedsrijden KKUSH - Sectie 4B - << UNIFORM INSCHRIJV INGSFORMULIER >>
DUIDELIJK LEESBAAR INVULLEN AUB ( met blokletters )  - SLECHTS EEN FORMULIER PER HOND

AGILITY

(**) graad invullen

 Volgnummer

wanneer het inschrijfformulier buiten de gestelde data wordt ontvangen , danwel onduidelijk of onvolledig is ingevuld.

INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING
Inschrijven kan vanaf 3 maanden tot 3 weken voor de  wedstrijddatum

Door de inschrijving verklaart de ondertekenaar de reglementen van de KKUSH en de Sectie 4B alsmede de bepalingen van de inrichtende club
aangaande de wedstrijd te aanvaarden en met deze bekend te zijn en verplicht zich er dan ook toe om het inschrijvingsgeld te voldoen.


