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Alleen invullen en insturen indien gebruik wordt gemaakt van het servicepakket.
INHOUDING m.b.t. SERVICEPAKKET
Verkoper

Koper

Naam :

Naam :

Adres :

Adres :

Postcode :

Postcode :

Woonplaats :

Woonplaats :

E-mailadres :

E-mailadres :

Het betreft de ……………….. Sennenhond :

Naam van de hond :

Kennelnaam :

Naam moeder :

Stamboomnr. :

Naam vader :

Stamboomnr. :

Geboren op :

Geslacht :

Stamboomnr. :

NHSB

Chipnr. :

X …………

(laatste 6 cijfers)

Bijzonderheden :

Servicepakket NVAEGZ
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Vervolg INHOUDING m.b.t. SERVICEPAKKET
In het koopbedrag is begrepen een bedrag van € 50,- (vijftig Euro) als bijdrage aan het Fonds Medische
Onderzoeken (FMO) van de NVAEGZ. Dit bedrag wordt binnen één maand na overdracht van de pup door
Verkoper voldaan aan de NVAEGZ.
Koper maakt tegen een extra bijdrage van € 50,- (vijftig Euro) gebruik van het Servicepakket* van de
vereniging. Dit houdt in:
- Eén jaar lang gratis lidmaatschap van de NVAEGZ**;
- Één keer gratis meedoen met de Jongehondendag;
- Één extra keer gratis meedoen met de Jongehondendag dan wel één keer gratis meedoen met
de Kampioenschapsclubmatch in de (jongste)puppy- of jeugklasse;
- Op één van de verenigingsactiviteiten een gratis onderzoek naar Patella Luxatie (voor
Appenzellerpups) of een gratis ECVO onderzoek (voor Entlebucher- en Grote Zwitserpups)***
* Het servicepakket is niet inwisselbaar voor geld of overdraagbaar aan derden
** Conform onze Statuten hebben de leden van de NVAEGZ het recht bezwaar aan te tekenen tegen een
voorgenomen lidmaatschap, nadat een nieuw lid het bijgevoegde aanmeldingsformulier heeft ingevuld en
het lidmaatschap in de Sennenpost bekend is gemaakt.
Indien – na de daarvoor geldende procedure doorlopen te hebben - het bestuur besluit dat een lidmaatschap
niet door kan gaan, kan de koper geen gebruik maken van het Servicepakket en wordt de € 50 teruggestort
naar de koper.
De koopovereenkomst blijft voor het overige van kracht.
*** De onderzoeksresultaten worden ter beschikking gesteld aan de NVAEGZ
Het bedrag van € 50,- van de extra bijdrage wordt binnen één maand na de overdracht van de pup door
verkoper voldaan aan de NVAEGZ.
Dit formulier wordt in drievoud opgemaakt:
- Een exemplaar is bestemd voor de koper en kan als kwitantie van verkoper aan koper worden aangemerkt;
- Een exemplaar is bestemd voor de vereniging (mag digitaal)
- Een exemplaar is bestemd voor de administratie van de verkoper. Aan dit formulier kan de verkoper
geen rechten bij de vereniging ontlenen.
N.B. Alle persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van de NVAEGZ
Zodra de penningmeester van de vereniging de gelden en een kopie van dit formulier heeft ontvangen zal hij
het (de) betreffende declaratie-formulier(en) aan de rechthebbende verzenden. Aan het (de) ontvangen declaratie-formulier(en) kan de koper eerst rechten bij de vereniging ontlenen.
Aldus overeengekomen en in drievoud getekend
(Plaats :)………………………………………. (Datum :) ………………………………………………….
Handtekening verkoper :

Handtekening koper :

Servicepakket NVAEGZ
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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)

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

Hieronder niets invullen, bestemd voor de ledenadministratie
WB
Blad

16-09-2018
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