OP 25 MEI 2017 – LOCATIE: MANEGE DE FRUITHOF,
DORPSSTRAAT 5, 6666AE HETEREN
TEL.: 026-4722902

KAMPIOENSCHAPS CLUBMATCH
NEDERLANDSE BARSOI CLUB

Keurmeester:
Mevr. Patti Widick Neale (USA)

TITELS
2x CAC beste reu/best male/beste rüde/meilleur mâle
2x CAC beste teef/best female/beste hündin/meilleure femelle

NEDERLANDS
1.
De exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de
Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de
werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag
worden bekend te zijn met dit reglement.
2.
De exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover
hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in
omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of
enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet
zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten
voordoen.
3.
De exposant verplicht zich het inschrijfgeld te zullen voldoen.
FRANÇAIS
1.
Par son inscription l’exposant déclare d’accepter la juridiction du Conseil
d’Administation dans le domaine cynologique aux Pay-Bas que le
fonctionnement du Règlement cynologique et, de ce fait, il est sensé de
connaître ledit règlement.
2.
L’exposant déclare qu’à sa connaissance, le chien inscrit par lui n’a pas été
exposé à des situations sensibles à créer des dangers de contamination de
maladies de chien ou d’autres maladies contaminatrices pendant les
douze dernières semaines et il déclare ne pas faire participer le chien à
l’événement lorsque les situations indiquées ci-dessus se présenteraient
encore.
3.
L’exposant s’oblige à payer ses droits d’inscription.
DEUTSCH
1.
Der Aussteller erklärt durch das Einreichen seiner Anmeldung, dass er die
Rechtsbefugnis der “Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
in Nederland” und die Rechtsgültigkeit des “Kynologisch Reglement”
akzeptiert und dieses Reglement kennt.
2.
Der Aussteller erklärt nach bestem Wissen und Gewissen, dass sich der
von ihm angemeldete Hund in den letzten zwölf Wochen nicht in einer
Situation befunden hat, in der ein Risiko einer Ansteckung mit Tollwut
oder einer anderen ansteckenden Krankheit bestand. Er versichert
weiterhin, dass er den Hund nicht vorführen wird, wenn sich vor seiner
Teilnahme an der Ausstellung solche Umstände ergeben sollten.
3.
Der Aussteller verpflichtet sich dazu, die Anmeldungsgebühr zu zahlen.
ENGLISH
1.
The exhibitor states that, by enrolling for the Show, he accepts the legal
authority of the “Vereniging Raad van Beheer op Kynologische Gebied in
Nederland” (Dutch Kennel Club) and the operation of the “Kynologisch
Reglement” (Kennel Club Rules) and that he may be considered to be
familiair with these rules.
2.
The exhibitor states that the dog he has entered has not, to his
knowledge, during the last 12 weeks been in circumstances where there
might have been danger of infection with canine distemper, or any other
infectious desease, and that he will not present his dog if such
circumstances should occur between now and the day of the Show.
3.
The exhibitor undertakes to pay the entry fee.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Zie ook voorwaarden, omschreven in het reglement van de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.
2.

3.

4.
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De tentoonstelling zal worden gehouden onder voorschriften van de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Op de tentoonstelling is het Kynologisch Reglement van de Raad van
Beheer van toepassing en iedere exposant aanvaardt door inschrijving
de rechtsmacht van de Raad van Beheer en wordt geacht bekend te
zijn met genoemd reglement.
Zodra het aantal honden dat geplaatst kan worden is bereikt, zal de
inschrijving gesloten worden. Het bestuur behoudt zich het recht voor
om bij wijziging van de datum van de tentoonstelling, de datum voor
het sluiten van de inschrijving te wijzigen.
Ingeschreven honden kunnen slechts worden geaccepteerd, indien de
honden in het N.H.S.B. resp. in een der bijlagen van het N.H.S.B. of in
een erkend buitenlands hondenstamboek zijn ingeschreven
De inschrijving dient altijd te geschieden op naam en adres van de 1e
eigenaar, zoals vermeld op de stamboom.
Honden uit het buitenland moeten zijn ingeënt tegen hondsdolheid,
hetgeen middels een inentingscertificaat moet kunnen worden
aangetoond.
Honden dienen op de dag van de tentoonstelling de leeftijd te hebben
bereikt voor de klasse waarvoor wordt ingeschreven.

8.

De tentoonstelling zal worden gehouden op 25 mei 2017 op
het terrein van Manege de Fruithof te Heteren
9. Inschrijfformulieren dienen voor 4 mei 2017 naar waarheid,
en leesbaar ingevuld te zijn ingezonden aan Sybiel
Schroeder, Luiten Ambachtstraat 29, 4944AS Raamsdonk.
10. Het inschrijfgeld dient men tegelijk met de inschrijving over
te maken op IBAN nummer NL 89 RABO 030.72.30.821 t.n.v.
de Nederlandse Barsoi Club, Groevelaan 9, 9351 DW Leek .
Bij betaling op de tentoonstelling zelf , zal € 10,-- extra in
rekening worden gebracht.
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Inschrijfformulieren en alle inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar bij het
secretariaat.
De honden moeten om 9.30 uur het tentoonstellingsterrein worden
binnengebracht.
Deze tentoonstelling wordt buiten gehouden en er is geen benching.
De keuringen beginnen om 10.00 uur. De exposanten worden niet
gewaarschuwd om met hun hond in de ring te komen. Iedere exposant
is verplicht ervoor te zorgen dat hij tijdig aanwezig is bij de ring waar
zijn hond wordt gekeurd. De keuring zal niet mogen worden
opgehouden voor honden die op het moment dat de keurmeester met
de keuring begint niet in de ring aanwezig zijn. Deze honden moeten
als afwezig worden beschouwd.
Alle informatie is onder voorbehoud van type- en drukfouten.
Bij inzending van het inschrijfformulier stemt U in met het feit dat uw
gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoons-gegevens
worden verwerkt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, eventueel
behaalde prijzen en kampioenschappen, alsmede ten behoeve van
activiteiten door de Raad van Beheer.
Iedere exposant is persoonlijk verantwoordelijk. Schade veroorzaakt
door honden kan nimmer op het bestuur c.q. de NBC worden verhaald.
De NBC wijst in deze alle aansprakelijkheid af.
De NBC behoudt zich het recht voor, gevaarlijke honden de toegang
tot de tentoonstelling te weigeren, of deze van het
tentoonstellingsterrein te doen verwijderen.
Niet ingeschreven honden worden toegelaten op het
tentoonstellingsterrein, conform de bestaande regels van de Raad van
Beheer. De niet ingeschreven honden kunnen op verzoek van de
organisatie aan een veterinair onderzoek onderworpen worden.

