
INSCHRIJFFORMULIER 
Voor de kampioensclubmatch van de Kuvasz Vereniging Nederland 

Op 19 april 2020, in “Dog Center” te Kerkwijk (Gem. Zaltbommel) 
Keurmeester: mevrouw Marion ten Cate (NL) 

 
1. Jongste puppy (Baby) klasse 4 - 6 maanden / Monate 
2. Puppyklasse/Jüngsten Klasse 6 - 9 maanden/Monate 
3. Jeugdklasse/Jugendklasse 9-18 maanden/Monate 
4. Openklasse/Offene Klasse Vanaf 15 maanden/Monate 
5. Tussenklasse/Zwissenklasse 15-24 maanden/Monate 
6. Kampioensklasse/Championklasse * Vanaf 15 maanden/Monate 
7. Veteranenklasse/Veteranenklasse Vanaf 8 jaar/ ab 8 Jahre  
* Kopie gerechtigheidsverklaring/kampioenschap meesturen. Indien niet bijgesloten, wordt de hond in de openklasse 
ingeschreven. 

 
U bespaart ons veel moeite als u het formulier duidelijk en volledig invult. 

Bitte stellen Sie die Anmeldung deutlich und komplett aus. 
 

Naam van de hond:  
Name des Hundes:   

Geboortedatum:   
Wurftag: 

NHSB nr: 
ZB nr: 

Inschrijving in klasse:   
Anmeldung in Klasse: 

Reu/Teef 
Rüde/Hündin 

Vader:  
Vater: 

Moeder:  
Mutter: 

Fokker:  
Züchter: 

Eigenaar:  
Besitzer: 

E-mail: 
 

Adres:  
Adresse: 

Postcode:   
Plz: 

Woonplaats:  
Wohnort: 

Datum: 
Datum: 

Handtekening: 
Unterschrift: 

 
Inschrijfgeld / Meldegebühr:  
Voor de eerste hond (incl. catalogus) / pro Hund (inkl. Katalog) € 37,00 
Voor elke volgende hond / für jeder nächste Hund € 34,00 
Bij betaling aan de zaal / Bezahlung auf der Ausstellung € 10,00 per hond extra. 
Babies, Puppies (puppyklasse) / Jüngsten Klasse € 17,50  
Veteranen  € 27,50 

    

Inschrijfgeld: 
Meldegebühr: 

€  Het totaalbedrag is overgemaakt op ABN/AMRO  
NL32ABNA0579340147            

 t.n.v.  Kuvasz Vereniging Nederland te Rhenen. 

 Das Betrag bitte vorauszahlen : 

 IBAN nr. NL32ABNA0579340147            
BIC: ABNANL2A  

 

  

  

Prijzenpot: 
Spende: 

€ 

Totaal: 
Insgesamt: 

€ 

 
(Deutsche Übersetzung auf Anfrage erhältlich; oder auf www.kuvaszvereniging.nl, unter Aktivitäten) 
  



 
 

JUNIORHANDLING (voor kinderen tot 14 jaar). 
 

Naam kind: 
 

Leeftijd: 
 

Naam hond: 
 
 
 
 
1. Op deze kampioensclubmatch wordt aan de beste van het ras de titel “Clubwinnaar 2020” vergeven.  

Het, door de beste reu en beste teef, behaalde CAC telt dubbel voor de Nederlandse Kampioenstitel, mits 
voldoende deelname. 

2. De inzender verklaart, dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende het 
laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor er gevaar voor besmetting, 
hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij/Zij verklaart voorts 
de hond niet te zullen inzenden indien deze omstandigheden zich voor de tentoonstelling mochten voordoen. 

3. De inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen en statuten van 
het reglement van de Raad van Beheer en van de tentoonstelling en zich verplicht het inschrijfgeld te zullen 
voldoen. 

4. De inzender verklaart er mee akkoord te gaan dat foto's die tijdens de clubmatch gemaakt zijn, door de KVN voor 
publicatie gebruikt kunnen worden. Bezwaar hiertegen kan vooraf worden aangegeven. 

5. Gecastreerde, monorchide of cryptorchide reuen, alsmede zichtbaar dragende teven zullen niet worden 
toegelaten. Geldige entpas verplicht. 

6. Van iedere exposant mag één extra hond tot de tentoonstellingsruimte worden toegelaten. Honden van bezoekers 
kunnen niet worden toegelaten. 

7. Van alle honden die aanwezig zijn op de clubmatch (ook die niet meedoen aan de match) moet het 
inentingsboekje meegenomen worden. Bij de ingang wordt dit gecontroleerd. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 

Dit formulier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 9 april 2020 zenden aan: 
 

Han Koogje,  
Lutterveld 1, 

4117 GV Erichem, 
 Nederland / Niederlande 
tel.: (0031) (0)344-682614 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 

 
VACCINATIE VERKLARING 

 

Ondergetekende, 
 
de heer/mevrouw: _______________________________________________________________ 
 
 
verklaart hierbij bij het betreden met de hond van de expositieruimte: Dog Center te Kerkwijk, dat de hond voldoende 
is gevaccineerd tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), parvovirusdiarree, ziekte van Weil (leptospirose), 
besmettelijke leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing (bij honden uit het buitenland) ook 
hondsdolheid (rabiës).  
Geldige entpas verplicht.  

 
 
Datum: ________________________________ 
 
Plaats: ________________________________ 
 
Handtekening eigenaar van de hond:                 ____________________________________ 


