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doorhalen wat niet van toepassing is.

   Ja   / nee
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aantal
€ 4,00

6 dieren of meer á € 3,50
€ 2,00

1 € 3,00 € 3,00
1 € 3,00 € 3,00

€ 14,00     

Totaal:

per bank / kontant

geef mij op als Schrijver

Ik help bij opbouw

21 oktober 2022

geldende bepalingen (voor de bepalingen zie vraagprogramma, ook in te zien op www.wpkc.nl)
Ondergetekende verklaart de op dit formulier vermelde dieren in te zenden onder de voor deze tentoonstelling 

graag bij voorkeur  overschrijving via de bank. Reknr. NL73RABO0125872828 . overmaken voor 21 oktober 2022. 

email:ttsecretaris@wpkc.nl    Tel:06-53822237 (bgg. Eduard Hoppen 06-13847136)
inschrijfformulier opsturen naar A.Timmer, Snikke 13 9679 ZM Scheemda

Plaats en datum: Handtekening:

Inzender wenst het inschrijfgeld als volgt te voldoen: 

Inzender geeft  toestemming om zijn / haar gegevens kenbaar te maken in de catalogus en op de website.

Indien men contant wenst te betalen, dient men dit te voldoen voor het inkooien.

Let op :  vak kl, betreft  konijn C-klasse,  indien van toepassing.

Deelname buffet     ja/nee         
Ereprijsschenking:

Catalogus verplicht 1 per adres:
Porto + admin.kosten:

Ras kleur

Jeugdlid:

enkel nummer à:

sluiting inschrijving

jeugdleden betalen per dier

Inschrijfformulier Kleindiershow Winschoten e.o. 2022
  Open tentoonstelling voor konijnen, cavia's, sierduiven en oorspr. duiven.

in de Noordsyuthoeve te Noordbroek

telefoonnummer:

Naam Inzender:

Adres:

PC + Woonplaats:

Tentoonstellingsdatum 19 november. (inkooien zaterdag 19 november 8.00-8.45) Aanvang keuring: 9.00uur

diergroep Tatoeage nr:kl 

      Inschrijfformulier graag duidelijk en leesbaar invullen!

NBvV nr:

  geef mij op als Drager

Ik help bij afbouw

Lid van:KLN nr:

NBS nr:

Rek nr: (IBAN):

emailadres:

Lid speciaalclub:
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Tatoeage nr:diergroep Ras kleur kl 


