
                                                                                                                                                                                             

 

Nr. Naam paard Levensnummer Sexe Geb.datum Sectie Apto Functionaliteit Veulen a/d voet Prijs Prijs  

aantal    UELN Code M.H.R dd-mm-jj   Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee Lid € 130.-- Geen lid € 155.-- 
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Totaal te  incasseren €  €  

   
 
 
 
 
 
  

   Naam rekeninghouder    _______________________________BIC :_________________ 

   IBAN(verplicht)                                                                                                                                                                  
 

  Plaats en datum                                                                                                               

 
  Handtekening     
 
 E-Mail: lc.maas@home.nl -  Tel: 06-28 554 884 
 Rabobank Berlicum IBAN NL60 RABO 0123142512 -  BIC: RABONL2U  
 www.pre-stamboek.nl 

Naam eigenaar   Naam ruiter:  

Straat    Postcode:  

 Plaats    Telefoon:  

E-mail    

Fokkers-eigenaar nr.  (verplicht)     Lid van de vereniging van het Spaanse paard Nl. (korting € 25.- per paard)     Ja / Nee 

Pre Stamboek Nederland  &               
Vereniging van het Spaanse paard in Nederland 

RSC Manege Meulendijks  -  Strabrechtseheideweg 6  - 5591TZ Heeze  

  

       Handtekening. 
Voor akkoord 

inschrijving en regels. 

Het incasso bedrag  zal   door het stamboek geïncasseerd worden. Door ondertekening  
   
van dit formulier geeft u toestemming aan  Pre Stamboek Nl. Incasso ID NL19ZZZ141110810000  
    
om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar  uw bank, om een bedrag van uw rekening af te         
    
schijven overeenkomstig de opdracht van dit inschrijfformulier. Na ontvangst van uw inschrijving  
    
ontvangt u van ons per email een factuur.   
 

Sturen naar:           
Pre Stamboek NL 
Nieuw Laar 5 
5258TL Berlicum 

Vul hieronder alles zo duidelijk mogelijk in. Het stamboek heeft het recht correcties aan te brengen in de door u ingevulde gegevens zo ook bijvoorbeeld het door u ingevulde sectie nummer.De korting kan alleen verrekend worden indien u uw lidmaatschap betaald heeft. 

PRE Premiekeuring 16-17-18  September 2016 Nederland 

Regels: 
Uiterste inschrijfdatum 30 Juni 2016 . Mochten er per 30 juni 2016 onvoldoende inschrijvingen zijn (minder 
dan 50 paarden), dan wordt de keuring geannuleerd. In dat geval worden al betaalde inschrijfgelden 
teruggestort. Deelnemers die lid zijn van de vereniging van het Spaanse paard in Nl. hebben recht op een 
korting van € 25.— 
Deelnemers  uit alle landen ontvangen een factuur welke betaald moet zijn vóór 30 Juni 2016.                           
Als op die datum het inschrijfgeld niet is ontvangen, zal deelname automatisch vervallen. 
Voor elk paard moet een  “Certificado de inscription y carta genealogica” meegestuurd worden. Zonder 
deze kopie wordt uw inschrijving niet behandeld. 
Paarden moet ingeënt zijn voor Influenza volgens de KNHS regels. Let op dat de basisvaccinatie in orde 
is!!! Paarden die niet voldoen aan deze regels worden niet toegelaten en dus teruggestuurd. 
Het concours wordt gehouden volgens de regels van het stamboek ANCCE Spanje. 
Middels deze inschrijving met uw handtekening verklaart u dat u deelneemt aan  PRE premiekeuring 2016 
op eigen risico. Dit geldt ook voor het  rijden zonder cap ! 
Middels deze inschrijving met uw handtekening verklaart u dat u het “verkorte en het lgancce reglement” 
gelezen heeft en accepteert. Met deze inschrijving geeft u ook toestemming aan het pre stamboek voor het 
gebruik van foto’s en films. Nederlanders dienen gebruik te maken van de onderstaande machtiging. 
Buitenlanders krijgen een factuur toegestuurd! 


