AANVRAAGFORM ULIER

In drievoud invullen. 2 exemp laren inzenden aan: T. Sp aas, Kasteelsingel 57, 6001 JC WEERT, en 1 exem plaar zelf houden.
Ondergetekende (n aam):
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Lidnumm er V.D.H.:

Kennelnaam:

Verzoekt afgifte van CERTIFICATEN VAN FOKNIVEAU van de V.D.H. voor een door hem/haar gefokt nest Duitse
Herdersho nden bestaan de uit:
Reuen en
T even. Geb. datu m:
GEGEVENS OUDERDIEREN
Naam va derhond:
N.H.S.B./SZ:

Röntgenuitsla g:

Aangekeur d in jaar:

Voor de period e:

Exterieurkwalific atie:

Afr. Kentek ens:

Indien een buitenlandse reu is gebruikt, een kopie van de stamboom en zo mogelijk een kopie van het keurbewijs bijvoegen.

Naam m oederhond:
N.H.S.B./SZ:

Röntgenuitsla g:

Aangekeur d in jaar:

Voor de period e:

Exterieurkwalific atie:

Afr. Kentek ens:

Indien een buitenlandse teef is gebruikt, een kopie van de stamboom en zo mogelijk een kopie van het keurbewijs bijvoegen.
LOOP GOED DE STAMBOOM VAN UW NEST NA EN CONTROLEER GOED WELKE GEGEVENS ONTBREKEN OF
NIET COMPLEET ZIJN.

Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met de bepalingen voor
uitgifte van Certificaten van Fokniveau van de V.D.H. zoals vastges teld d.d. 16-11-85. (Zie andere zijde).
Plaats:

Datum:

Handtekening: ____________________________________________

Print formulier
VDH-KYN-06010

Versie 06-12-2006

BEPALINGEN VOOR UITGIFTE VAN CERTIFICATEN VAN FOKNIVEAU VAN DE V.D.H.
A.

Certificaten van Fokniveau, hierna te noemen het Certificaat, worden uitgegeven door de V.D.H.
op verzoek van haar LEDEN fokkers, als bewijsstuk voor de kwaliteit van de, voor de fok gebruikte,
ouderdieren.

B.

Een Certificaat wordt uitgegeven als nadere informatie aangaande fokgeschiktheidskeuringen,
werkresultaten en beoordelingen van uitsluitend raszuivere Duitse Herdershonden, met name
genoemd op het Certificaat.

C.

Voor elk Certificaat is een bedrag verschuldigd. Het verschuldigde bedrag zal achteraf, door de
penningmeester van de V.D.H ., in rekening worden gebracht middels een toegezonden acceptgirokaart verhoogd met bank- en verzendkosten. De bankkosten worden niet in rekening gebracht
indien men ge bruik heeft gemaa kt van de auto matisc he incasso . In dit geval zal het bedrag
automatisch van uw bank of giro worden afgeschreven.

D.

Een uitgegeven Certificaat behoort, evenals de stamboom, bij de op het Certificaat genoemde
Duitse Herdershond. Bij levering van de hond, hetzij tegen betaling, hetzij om niet, hetzij krachtens
ruiling, moet het Certificaat, tezamen met de stamboom, zonder dat daarvoor enige vergoeding
kan worden bedongen, aan de nieuwe eigenaar overgedragen.

E.

Certificaten worden uitsluitend verstrekt aan ALLE honden uit het betreffende nest, waarvan door
de Raad van Beheer stambomen zijn afgegeven. Certificaten kunnen uitsluitend worden aangevraagd door het V.D.H. lid welke als fokker op de stambomen van het nest staat vermeld.

F.

Eigenhandige, niet door de V.D.H. aangebrachte, toevoegingen of wijzigingen zijn verboden en
maken het Certificaat ongeldig. Alleen de eigendomsoverdracht mag do or de verkop er zelf
ingevuld worden.

G.

De fokker is zelf verantwoordelijk voor de door hem opgegeven gegevens van de ouderdieren.

H.

BIJ DE AANVRAAG DIENT ALTIJD TE WORDEN OVERLEGD:
1. Een kopie* van één stamboom van één pup uit het betreffende nest.
2. Een kopie* van het aanvraagformulier van de Raad van Beheer voor stambomen, waarop de
namen, tatoeagenu mmers, chip nummers e n NHSB nu mmers van de honden staan
vermeld.
3. Indien de africhting skenteke ns of exterieu rkwalificaties (clubmatch/tentoonstelling) van ouders
en/of grootouders op de stamboom van het betreffende nest niet (meer) kloppen, dan moet de
fokker ZELF voor bewijsstukken zorgen en deze bijsluiten.
4. Indien een reu uit het buitenland is g ebruikt, dan dient u een ko pie* van de stam boom va n die
betreffende reu bij te sluiten en als de hond nog niet in een Körbuch staat tevens e en kopie
van het keurbewijs.
5. Indien de exterieurkwalificatie van ouders en grooto uders bij de C.B.K. niet bek end zijn (b.v.
honden aangekeurd voor 1986) dan moet de fokker kopieën* van de kwalificatiekaarten
bijsluiten.
U mag de hoogst behaalde kwalificatie opgeven mits deze is behaald onder een, voor het ras
bevoegd, keurmeester. deze kwalificatie mag niet behaald zijn op een kynologen-clubmatch.

I.

Het opgeven van onjuiste en/of foutieve gegevens door de aanvrager wordt door het Hoofdbestuur
bestraft conform artikel 7 of artikel 8 lid 1c/d van de statuten van de V.D.H.

J.

Indien er nog onduidelijkheden c.q. vragen zijn neem dan contact op met de verantwoordelijke
persoon hiervoor binnen de C.B.K. Adres en telefoonnummer kunt u terug vinden in het maandblad "De Duitse Herdershond".
* GEEN KOPIEËN INSTUREN DIE PER FAX GEMAAKT ZIJN

VDH-KYN-06010

