H.S. Kyon Boortmeerbeek vzw
K.K.U.S.H. 1047

INSCHRIJVING 2018
secretariaat:
BTW BE 0824 096 162

De inschrijving is strikt persoonlijk en dit uit verzekeringsoogpunt. Indien u iemand anders met uw hond de lessen wil laten
volgen, dient deze persoon zich tegen verminderd lidgeld eveneens in te schrijven.
Voor inlichtingen hieromtrent dient u zich te wenden tot de bestuursleden.
Honden jonger dan drie maanden worden niet toegelaten tot de lessen omdat ze nog niet voldoende ingeënt zijn.
Bij de inschrijving moet u het vaccinatieboekje van uw hond meebrengen.

Geleider
één formulier per geleider en per hond invullen aub
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Straat + nr
Postcode
Gemeente
Telefoon
Email
Hond
Volledige naam
Ras
Geboortedatum
Geslacht
reu / teef
Stamboom
ja / nee
nummer
Werkboekje
ja / nee
nummer
Nummer tatoeage / chip
Inentingen geldig tot
Lidgeld
prijs
Ik word lid / hernieuw mijn lidmaatschap vanaf 01/01/2018

€ 40,00

Ik word lid vanaf 01/09/2018

€ 20,00

Ik word lid vanaf 01/10/2018

€ 17,00

Ik word lid vanaf 01/11/2018

€ 13,00

Ik word lid vanaf 01/12/2018

€ 10,00

Ik ben reeds lid en schrijf mij nu in met een 2de hond

€ 10,00

de

Ik ben 2 geleider (zelfde hond)
Ik ben vervangend geleider (maximum 8 lessen per jaar)

bedrag

€ 23,00
€ 10,00

Te betalen lidgeld (incl. 6% btw)
Ik betaal :

met overschrijving / cash

rek: BE97 3630 4987 8349
ref: Lidgeld 2018

Ik verklaar geen lid te zijn van een vereniging die niet door de KKUSH erkend wordt of van een buitenlandse
groepering die niet aangesloten is bij het FCI, en ik verbind mij ertoe alle medewerking te ontzeggen aan
manifestaties die niet erkend zijn door de KKUSH.
Ik verklaar mij tevens akkoord met de statuten en de reglementen van Hondenschool
Kyon Boortmeerbeek vzw.
Datum en handtekening.

Aan te vullen door een bestuurslid of instructeur
Datum van betaling
Datum controle inentingen

Secretariaat
ledenlijst
nummer:

