Belgische SaarloosWolfhonden Vereniging
CAC Show voor Saarlooswolfhonden
zondag 11 september 2022
Naam van de eigenaar;………………………………………………..………………………
Land ; …………………………………………………………………………………………
Woonplaats; …………………………………………………Postcode ; ……………………
Straat ; ……………………………………………………………….Nr ; ………………….

één formulier per hond
Naam van de hond ; ………………………………………………………………..…………
Stamboom nr ; ……………………………..……..geboorte datum ; …………….…………..
Kleur ; ………………………………….…………………………....geslacht ;

reu / teef

Naam vader ; …………………………………………………………………………………..
Naam moeder ; ………………………………………………………………………………...
Fokker ; ………………………………………………………………………………………..
Aankruisen aan welke klas je deelneemt
Één hond kan slechts aan één klas deelnemen.

1
2
3
4
5
6
7
8

Babyklas ; voor honden tot 6 maanden
Puppyklas ; voor honden van 6 tot 9 maanden
Jeugdklas ; voor honden van 9 tot 18 maanden
Intermediaire klas ; voor honden van 15 tot 24 maanden
Open klas ; voor honden vanaf 15 maanden
Fokkersklas ; voor honden vanaf 9 maanden door exposant gefokt
Kampioenklas ; minimum leeftijd 15 maanden, voor honden die een inter- of nationale
schoonheids kampioentitel behaald hebben. Fotokopie van het certificaat bijvoegen anders automatisch in openklas
Veteranenklas ; voor honden ouder dan 8 jaar

Datum en handtekening: …………………………………………..

Belgische SaarloosWolfhonden Vereniging
De betaling: aankruisen wat past

TARIEF
1ste hond

30€

2de hond
en volgende honden

20€
totaal

……….€

Gevraagde keurmeester: de heer Wibier Marc
Sluitingsdatum : 21 augustus 2022
Betalingsvoorwaarden
1. Het inschrijvingsbedrag moet tegelijkertijd met het verzenden van het inschrijvingsformulier betaald worden.
2. Op de betaling de naam van de hond, en de naam van de
eigenaar vermelden.
3. In principe wordt geen enkele betaling aanvaard op de
dag van de tentoonstelling. Gebeurt dit toch dan wordt het
inschrijvingsgeld met EUR 10,00 verhoogd.
4. Door het inzenden van dit inschrijvingsformulier verbindt
de deelnemer er zich toe het inschrijvingsgeld te betalen,
zelfs indien hij op de tentoonstelling afwezig zou zijn.
5. Betalingen, die niet in ons bezit zijn op 20/08/2014 zullen
met 10.00 euro boete per hond vermeerderd worden. Betalings strookjes zullen niet aanvaard worden als betalingsbewijs.
6. Het Comité kan inschrijvingen weigeren zonder daarvoor
redenen te moeten opgeven.
7. Om van de “vermindering voor inschrijvingen voor de 2e
hond en volgende” te kunnen genieten, moeten alle honden
aan dezelfde eigenaar(s) toebehoren.

Persoonlijke verbintenis exposant
Ondergetekende verklaart
1. dat door het inschrijven van zijn honden hij het tentoonstellingsreglement aanvaardt en zich eraan zal houden;
2. dat hij de sportieve uitspraken van de keurmeester zal
respecteren.
3. dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven
hond, gedurende de laatst verlopen 12 weken, niet heeft
verkeerd in omstandigheden, waardoor het gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart
voorts de hond niet te zullen voorstellen, indien de aangegeven omstandigheden zich alsnog voor de tentoonstelling
mochten voordoen;
4. dat hij verantwoordelijk is voor beten of andere ongevallen, eventueel veroorzaakt door zijn hond(en);
5. dat zijn hond(en) de tentoonstelling niet zal (zullen) verlaten vóór het begin van de erekeuringen.
6. dat zijn hond volledig gevaccineerd is;
Elke inbreuk kan gesanctioneerd worden;

Datum en handtekening: …………………………..

