INSCHRIJFFORMULIER Rhodesian Ridgeback Nakomelingendag
op zaterdag 4 mei 2019 op de terreinen van Manege De Fruithof te Heteren
vanaf 10.00 uur, georganiseerd door de Rhodesian Ridgeback Club
Nederland.
Opgeroepen worden alle nakomelingen van alle nesten geboren
tussen 1 juni 2017 tot en met 31 mei 2018.

Inschrijven kan online via www.rrcn.nl of middels het sturen van dit formulier vergezeld van een kopie van de stamboom
per post aan:
RRCN
		
t.a.v. mw. H. van de Craats
		
Jut van Breukelerwaardlaan 13
		
6957 AS Laag Soeren
Voor vragen kunt u contact opnemen met: Hetty van de Craats, bereikbaar via expositie@rrcn.nl.

SLUITINGSDATUM: 12 april 2019
Direct na ontvangst van uw online inschrijving ontvangt u per email een bevestiging van de inschrijving. Eén week voor de NKD
ontvangt u per e-mail nadere informatie over de aanvangstijd van de keuring van uw hond/nest.
Inschrijving staat open voor iedere Rhodesian Ridgeback-eigenaar, in zowel binnen- als buitenland, van een in
Nederland gefokte Ridgeback. (Voor honden die wonen in het buitenland moet u een geldig rabiës-certificaat kunnen
tonen.) Lid zijn van de RRCN is niet nodig.
Gegevens betreffende u en uw hond zullen in de RRCN stamboomregistratie worden opgenomen. Vul a.u.b. de gehele stamboomnaam van de hond en ouderhonden in.
Als u per post inschrijft: VERGEET NIET EEN KOPIE VAN DE STAMBOOM MEE TE STUREN! INVULLEN NHSB NUMMER VERPLICHT! Als de stamboom nog in aanvraag is, geef dit dan duidelijk aan. De fokker kan u het NHSB-nummer geven,
vul dit in (verplicht)!! Inschrijfformulieren zonder NHSB nummer kunnen niet in behandeling worden genomen.
Gelieve aankruisen wat van toepassing is. Niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Lidmaatschapsnr:

O geen lid

N.H.S.B. nummer.:

Verplicht:

Eigenaar v.d. hond:

Dhr. / Mevr.

Naam v.d. fokker:
Naam van de hond:

Geslacht:

O Vaderhond

O Moederhond

O Reu

O Teef

O Nakomeling

Geboortedatum:
Vader v.d. hond:
Moeder v.d. hond:
Hoe groot was het nest:

Aantal pups:

IBAN nummer:
Naam rekeninghouder:
Adres:
Postcode, woonplaats:
Telefoon:
Email adres:
Datum:
Handtekening:

Ondergetekende machtigt de RRCN tot een éénmalige incasso van het inschrijfgeld ten bedrage van € 15,N.B. Ouderdieren hoeven geen inschrijfgeld te betalen!

