Terrein KC Zoetermeer
Dr. J. W. Paltelaan 107 2712 PT Zoetermeer

Met toekenning van het C.A.C. van / With the award of the C.A.C. from de Raad van Beheer

Kampioenschapsclubmatch 5 september 2021
Keurmeester / Judge Dhr. H.O. Hoenderken
Inschrijfformulier / Registrationform PARSON RUSSELL TERRIER
Naam van de hond / Name of dog
Titels van de hond / Titles
Stamboom / Pedigree Nr
Geslacht / Sex
1.
2.
3.
4.
5.

Jongste Puppyklasse / Youngest Puppy Class
Puppyklasse / Puppy Class
Jeugdklasse / Youth Class
Tussenklasse / Intermediate Class
Openklasse / Open Class

Ontvangst / Welcome at
Aanvang keuring / Start examination

: 8:30 uur
: 10:00 uur

Geb. datum / Date of birth
Klasse / Class
6.
7.
8.
9.

(4-6 maanden / months)
(6-9 maanden / months)
(9-18 maanden / months)
(15-24 maanden / months)
(vanaf 15 maanden / months)

Fokkersklasse / Breeders Class
Gebruikshondenklasse / Working Class
Kampioensklasse / Champion Class
Veteranenklasse / Veteran Class

(vanaf / from 9 maanden / months)
(vanaf / from 15 maanden / months) *
(vanaf / from 15 maanden / months) *
(vanaf / from 8 jaar / years)

* kopie gerechtigheidverklaring/kampioenschap meesturen. Indien niet bijgesloten wordt de hond in de openklasse ingeschreven.
send a copy of the declaration of justice / championship. If not included, the dog will be entered in the open class.

Koppelklasse (is gratis)

Met wie

LET OP: Voor deze hond ook
een apart inschrijfformulier
opmaken!

Fokker / Breeder
Vader / Father
Moeder / Mother
Eigenaar / Owner
Naam / Name
Mede-eigenaar / Co-owner
Naam / Name
Adres / Address
Postcode / Zip code
Land / Country

Woonplaats / City
Telefoon / Phone

E-mail

Per adres / By address**
** In geval van een verzendadres/per adres is de persoon op dit adres medeverantwoordelijk voor de betaling van het inschrijfgeld
In the case of a shipping address / by address, the person at this address is jointly responsible for the payment of the registration fee
De hond is legaal gecoupeerd aan de staart / The dog is legally docked at the tail..
De hond is op basis van medische gronden aan de staart geamputeerd / The dog is amputated on
the tail on medical grounds.

Land van geboorte / Country of birth
(indien ja, dierenartsverklaring in Europees Paspoort meenemen /
if yes, bring the veterinary statement in the European Passport.)

Inschrijfgeld / Registration fee
Klasse / Class 3 t/m 9

x € 30,00 =

€ 0,00

Jongste Puppy- & Puppyklasse / Youngest Puppy & Puppy Class

x € 15,00 =

€ 0,00

Inschrijfformulieren met kopie van de
stamboom zenden naar / Registration forms
with copy of the pedigree send to:

Donatie

Clubmatchsecretariaat
Vergiliusstraat 82
3076 XJ Rotterdam
clubmatch@prtcn.nl

€ 0,00
Totaal / Total
(dit bedrag dient tegelijkertijd met inzenden van het formulier te worden betaald /
this amount must be paid at the same time as the form is submitted)

Betaling / Payment

IBAN NL55RABO0116886005 ten name van / in the name of PRTCN BIC RABONL2U

Inschrijving sluit / Registration closes 15-8-'21

Als omschrijving s.v.p. NHSB nummer van uw hond vermelden / Please state your dog's NHSB number as a description
Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing.
Door ondertekening en het inzenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Tevens gaat u ook akkoord met het gebruik van de van u
gemaakte foto’s voor in de Parson Post en/of op de website. Digitaal verstuurde formulieren staan gelijk aan ondertekende formulieren
The exhibition rules, the rules from the KR of the Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland and the rules of the FCI apply. By signing and submitting this
form, you declare that you are familiar with and accept these rules. You also agree to the use of the photos taken of you for the Parson Post and / or on the website.
Digitaly send forms without signature are equal to signed forms.

Getekend & akkoord op / Signed & agreed on

Handtekening / Signature

Secretariaat Zwartsluisje 37, 3285 LK Zuid Beijerland
secretariaat@prtcn.nl - www.parsonrussellterrier.nl - KvK 40650719

