
NBC INSCHRIJFFORMULIER  ALPHA-TEST 
 

 

 
 
 
 
 

  Ingevulde formulieren zo spoedig mogelijk mailen c.q. sturen naar: 
Gerry Krah, Laar 18, 5674 RD Gerwen 

Tel: 0402831099 -  E-mail secretaris@bouvierclub.nl  
 
Eigenaar:   
 Adres:  Tel.nr.:  
 Postcode + woonplaats:  
 E-mail:  
 Schrijft zich in voor de ALPHA- test welke wordt gehouden op:  
  te:  
 Naam van de hond :  reu / teef 

 

 Geboorte datum :   NHSB nr. :  
 Chip/tat.nr. :   
  Het totaal verschuldigde bedrag  
(1e hond € 25,00 en voor elke volgende hond € 20,00)   ,  is d.d.  
overgemaakt op ING rek.nr. 263351 t.n.v. Nederlandse Bouvier Club  
IBANnr: NL66INGB0000263351    
BIC: INGBNL2A 
 

 

A. Ondergetekende verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland en de werking van het kynologisch reglement aanvaardt en geacht mag worden bekend te 
zijn met die reglementen en bepalingen. 

B. Ondergetekende (eigenaar) verklaart dat, voor zover hem bekend, de door hem ingeschreven hond gedurende de 
laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor 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 
inzenden, indien de aangegeven omstandigheden zich voor de test nog mochten voordoen. 

  
C. Ondergetekende verklaart dat de ingeschreven hond, indien geboren na 30 april 1989, of in het buitenland nadat 

aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel in het buitenland geboren is na 
1 oktober 1996, niet aan de oren gecoupeerd is en indien de hond geboren is na 1 oktober 2001 tevens de staart 
niet is gecoupeerd.. 

D. 1. Ondergetekende verklaart aansprakelijk te zijn voor de eventuele schade die de door hem ingeschreven hond 
aan personen, andere honden of goederen toebrengt, ook indien de inschrijver de zorg voor de hond aan een 
ander heeft toevertrouwd. 
2.. Noch de organiserende vereniging van de Alpha-test noch enige namens deze optredende functionaris, dan 
wel met de organisatie c.q. beoordeling belaste functionarissen kunnen voor de in het eerste lid bedoelde schade 
aansprakelijk worden gesteld. 

  
      

  

Datum: Handtekening:  
 Kopieën toegestaan 
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