
Inschrijfformulier open jongedierendag 2018 op de Dierendagshow in de SSP-HAL te Ulft 

Inschrijver Betalingsgegevens 

Naam:  ............................................................... 

Adres:  ............................................................... 

Postcode en Woonplaats:  ................................ 

Telefoon: .......................................................... 

E-mailadres: ………………………………………………… 

Fokkerskaartnummer:  ..................................... 

IBAN-nummer:  .................................................. 

......... inschrijvingen
à € 1,50 per dier 

jeugdleden à € 0,50 per dier 
............

Administratiekosten 

Evt. schenking Ereprijs  ............. 

Totaal te betalen  ............. 

 Tijdens de jongedierendag kan ik helpen met schrijven van keurkaarten (gratis koffietafel op zaterdag)
 Tijdens de jongedierendag kan ik helpen bij het aandragen van konijnen (gratis koffietafel op zaterdag)
 Na afloop van de jongedierendagen kan ik helpen met het opruimen van de tentoonstellingsruimte.

Ras Kleur M/V Klasse Koppel Merk 

1 

2 
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5 

6 

7 
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14 

15 
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17 

18 

19 

20 

-   Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens zoals vermeld in de privacyverklaring van het vraagprogramma.
- Hoenders, dwerghoenders, serama’s en siergevogelte moeten gevaccineerd zijn tegen NCD.  
- Konijnen moeten geënt zijn voor RHD type 2 (minimaal 10 dagen en maximaal 7½ maand geleden). 
- De kopie entverklaringen voor RHD type 2 en/of NCD met dit inschrijfformulier meesturen. 
- Niet gevaccineerde, onreine en/of zieke dieren worden uit de tentoonstellingsruimte verwijderd. 
- Wilt u meer dan 20 dieren inzenden? Neem dan een tweede formulier en vul 1x de betalingsgegevens in. 
- Na zaterdag 15 september kunnen door het tentoonstellingsbestuur geen wijzigingen meer worden geaccepteerd. 

Dit inschrijfformulier zo volledig mogelijk invullen en uiterlijk op zaterdag 15 september inleveren bij de 
verenigingssecretaris van K.P.V. Silvolde e.o.  Warmseweg 19 7075 EL Etten secretariaat@kpvsilvolde.nl 

......... koffietafel à €7,50
Soep, broodje kroket, broodje 
ham of kaas en koffie of thee
op zaterdag rond 12.30 uur

............. 

Vereniging:  .......................................................

mailto:secretariaat@kpvsilvolde.nl
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