DEK- EN GEBOORTEFORMULIER
De eigenaar van de teef wenst dit formulier te gebruiken als

dekformulier

geboorteformulier

Naam:
Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Email:

Lidnr. V.D.H.:

Verklaart heden

dat zijn/haar teef

Naam:

N.H.S.B. nr:
ED uitslag:

HD uitslag:
DNA: ja

nee

gelagert/opgeslagen

geprüft/gecontroleerd

Africhtingskenteken(s):
Keurklasse:

behaald in (jaar):
herkeurd in (jaar):

Op (datum):
In leven zijn:

heeft geworpen.
reuen en

Kleur van de pups:

teven.

zwart-bruin

zwart

wolfsgrauw

De teef werd gedekt op (datum):

door de reu

Naam:

N.H.S.B./S.Z. nr:
ED uitslag:

HD uitslag:
DNA: ja

nee

gelagert/opgeslagen

geprüft/gecontroleerd

Africhtingskenteken(s):
behaald in (jaar):

Keurklasse:

h erkeurd in (jaar):
Eigenaar van de reu (naam):
Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
De eigenaar van de teef wenst wel
wel
wel
Fokker vraagt voor dit nest
Geboortekaart:

geen
geen
geen

plaatsing in het maandblad
vermelding op de puppylijst.
Certificaat van Fokniveau aan (zie punt G).

Fokker verklaart hierbij koopcontracten van de V.D.H. bij deze pups te
leveren en bestelt hierbij Nog op voorraad
koopcontracten.

De eigenaar van de teef verklaart dat de vermelde gegevens naar waarheid zijn ingevuld en
bij het opsturen akkoord te gaan met de hieronder vermelde voorwaarden.

Email formulier

Print formulier

Opslaan formulier
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Aanwijzingen voor het gebruik!
A.

Voor publikatie komen alleen V.D.H. leden in aanmerking.

B.

Vermelding in de dek- en geboorteberichten geschiedt alleen wanneer beide ouderdieren in het bezit
zijn van een geldige keurklasse.

C.

Onvolledige, onjuiste en onleesbare formulieren worden terzijde gelegd.
Daarnaast is het niet toegestaan om eigenhandig toevoegingen op het formulier te vermelden.

D.

Het niet vermelden van de keuze WEL/GEEN bij het aanvragen van het Certificaat van Foknivo,
wordt beschouwd als zijnde NEE.
Het niet vermelden van de keuze WEL/GEEN bij vermelding puppylijst en maandblad zal worden
beschouwd als WEL.

E.

Het verstrekken van onjuiste informatie zal worden gesanctioneerd konform de statuten en reglemen
ten van de V.D.H.

F.

Het dek- en geboorteformulier moet BINNEN 7 DAGEN na de geboorte van de pups respektievelijk
dekking van de teef worden opgestuurd.*

G.

Indien men 1 of meer heeft aangegeven bij aanvragen Certificaat van Foknivo, dient men dit
binnen 12 maanden na dagtekening van dit formulier aan te vragen.
Indien men geen Certificaten binnen deze termijn aanvraagt, zal men voor een periode van 2 jaar
uitgesloten worden voor de pupbemiddeling.

H.

Betaling. Voor publicatie in het maandblad en/of de puppylijst is een bedrag verschuldigd welke
jaarlijks wordt vastgesteld. Na inzending van dit formulier zal het verschuldigde bedrag bij u in rekening
worden gebracht. Indien er een automatische incasso is afgegeven zal deze van uw rekening worden
afgeboekt. Indien er geen automatische incasso is afgegeven zal het bedrag, verhoogd met bank- en
administratiekosten, middels een nota bij u in rekening worden gebracht.

*

Voor juiste tenaamstelling, verzendadres of email: zie maandblad "De Duitse Herdershond".

