
 

 

 

Dit formulier zenden aan: Hieronder niets invullen, bestemd voor de ledenadministratie 

Ledenadministratie NVAEGZ 
Dorsvlegel 22 
3763 ZP  Soest 
Of scannen als pdf en als bijlage 
mailen aan sennenleden@gmail.com 
 

 WB Blad 

16-09-2018 

Nederlandse Vereniging voor Appenzeller,                
Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden 
 
www.sennenweb.nl 

Opgericht 16 februari 1975 

Koninklijk goedgekeurd 6 oktober 1975 
Lid van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 

Bankrekening: NL87 INGB 0003 3758 00   -   BIC: INGBNL2A 
  

Aanmelding voor het lidmaatschap                                        Dit formulier a.u.b. duidelijk en volledig invullen 

Ondergetekende,   

Naam:  Voorletter(s):  

Adres:  

Postcode: Woonplaats:  

Telefoon:  Email adres:  
 

Geeft zich hierbij op als lid/ gezinslid* van de Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse 
Sennenhonden. 

Hij/ Zij is eigenaar/ toekomstige eigenaar* van een Appenzeller/ Entlebucher/ Grote Zwitser*                         reu/ teef* 

Indien bekend: 

Officiële naam van de hond: 

NHSB nummer: Chipnummer: 

Geboortedatum: Naam van de fokker: 

 
Indien u een hond uit het buitenland geïmporteerd heeft, dan verzoeken wij u een kopie van de stamboom te zenden aan 
de commissaris van het desbetreffende ras. Voor het adres zie website of de Sennenpost. 

Ook verzoeken wij u om aan te geven of u eventueel bereid bent om onze vereniging te assisteren bij werkzaamheden 
van allerlei aard.                                                                  Ja/ Nee* 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Wij stellen het op prijs indien u wilt betalen door middel van automatische incasso. U krijgt hierover een mededeling bij de 
welkomstbrief. 
 
Ondergetekende verklaart hierbij tevens 

 zich te zullen houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement met de bijhorende regels voor de 
fokkerij en zich te onthouden van gedragingen die de vereniging en/of haar leden kunnen schaden. Het 
niet naleven hiervan kan leiden tot ontzetting uit het lidmaatschap.  

 op de hoogte te zijn van de Privacy verklaring van de NVAEGZ en dat hij/zij toestemming verleent aan de 
NVAEGZ om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken. 

 

De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Privacy verklaring staan op onze website www.sennenweb.nl. 
 
 

 

Datum: 

 
 
Handtekening:  
(voor minderjarigen van een van de ouders of verzorgers) 
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