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Aanvraagformulier predicaat Preferente merrie

Eigenaar/aanvrager: ………………………………………………………………
……………

Lidnummer: …………………………
…….Adres eigenaar/aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………  (straat)

………………………………………………………………………………………  (p.c /woonplaats)
woonplaats)……………………E-mail adres: ………………………………………………………………

Naam pony: ………………………………………………………………
……………

Levensnummer: …………………………
.Naam moeder: ………………………………………………………………

……………
Levensnummer: …………………………

.Naam vader: ………………………………………………………………
……………

Levensnummer: …………………………
.Totaal aantal nakomelingen ………………… Hengsten: ………………… Merries: …………………………

Nakomelingen Levensnummer Vader Predikaat Punten*

Totaal aantal punten : …………………………
.* Puntentelling: - veulen, één – of tweejarige 1e premie pony, 1 punt

- drie jaar of oudere 1e premie ruinen, merries 3 punten
- sterhengst, sterruin, stermerrie 4 punten
- kroonmerrie 5 punten
- goedgekeurde zoon 5 punten

Totaal aantal punten van
de punten gevende
nakomelingen:

- 12 punten indien de nakomelingen verwekt zijn bij  tenminste 3
verschillende vaders.

- 15 punten indien de nakomelingen verwekt zijn bij  2 verschillende vaders
versverschillendeveres.tenminste- 18 punten indien alle nakomelingen verwekt zijn bij dezelfde vader

Voor de puntentelling geldt alleen het hoogste puntenaantal van de nakomeling.
Het predikaat Preferent merrie kan ook postuum verleend worden.
_________________________________________________________________________________
_INCASSO-OPDRACHT (als u geen incasso verleent dan hoeft u niets in te vullen):

Ondergetekende verleent een machtiging aan het Nederlands New Forest Pony Stamboek om de
kosten verbonden aan de toekenning van het predicaat "preferente merrie" éénmalig te incasseren.

Bank- of girorekening:

……………………

Ten name van:

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………
……………Bij minderjarigen - naam ouder: Handtekening ouder:

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

…………………………………………………………

Datum: …………/………………/…………………
Bovenstaande verklaart zich akkoord met de opslag van de persoonsgegevens overeenkomstig het
privacy beleid van het NNFPS zoals gepubliceerd op de NNFPS-website en heb kennis genomen van
mijn rechten in deze.
Volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: NNFPS, Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde (Frl).


