Inschrijfformulier voor de aangegeven fjordendag van
Aangifte voor de fjordendag te …..……………..
Datum…………………..
Naam paard

:

Levensnr.

:

Chipnr. :
Naam paard

:

Levensnr.

:

Chipnr. :
Naam paard

:

Levensnr.

:

Chipnr. :
Naam paard

:

Levensnr.

:

Chipnr. :

0 met merrieveulen
0 met hengstveulen
0 nog drachtig
0 gust
0 niet gedekt
0 met merrieveulen
0 met hengstveulen
0 nog drachtig
0 gust
0 niet gedekt
0 met merrieveulen
0 met hengstveulen
0 nog drachtig
0 gust
0 niet gedekt
0 met merrieveulen
0 met hengstveulen
0 nog drachtig
0 gust
0 niet gedekt

Ondergetekende wenst de keuring tevens deel te nemen aan:
0
Fjordsport Dressuur
0 diploma
0 wedstrijd
0
Horse agility
0
Kids promotie wedstrijd
0 voorbrengen 0 horse aglitiy
0
Fokkers-& familie- Stalgroepen
0
Toiletteerkeuring
0
Best gereden combinatie
0 zadel
0 aangespannen
0
Overige:

Klasse….

Eigenaar

:

Adres

:

Postcode:

Woonplaats

:

Lidmaatschapsnr.: 00

Datum

:

Handtekening:

Email

:

Retour mailen of opsturen naar: Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek, Krimweg 125, 7351 TL Hoenderloo.
Deelname is gratis.
Bij minderjarigen moet het inschrijfformulier zijn ondertekende door ouders/voogd.
Aankruisen en invullen wat van toepassing is.
Restitutie blijft verschuldigd, alleen met veterinaire verklaring kan worden geretourneerd.
Ondergetekende, gaat er bij inschrijving mee akkoord, dat deelname wordt gehouden voor eigen risico. Het Ned.
Fj. P. Stb. en de Stichting en de organisatoren nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan
deelnemers en/of hun dieren en/of hun eigendommen toegebracht, evenmin voor diefstal van hun eigendommen
In het kader van de verwerking van de I & R gegevens, geeft u het stamboek toestemming om de
persoonsgegevens te gebruiken voor de stamboekhouding, dit geldt dan voor houders/eigenaren/leden. Met deze
gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan. Gebruik ervan kan binnen de Vereniging worden gemaakt voor
correspondentiedoeleinden, verwerkingen van betaalopdrachten, keuringen, fjordsportdagen, ABOP dagen,
vergaderingen en overige activiteiten. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u vereniging toestemming om
uw gegevens te beheren.

