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Aanvraagformulier duplicaat bewijs van inschrijving: 
 

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

…………… 

Lidnummer: …………………………

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

(straat)……………………  ………………………………………………………………………………………(postcode / plaats) 

E-mail adres: ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………… Telefoon / mobiel: …………………………………………………………/………………………………………………………… 

Naam pony: ………………………………………………………………

…………… 

Levensnr: ………………………….………. 

 
Aangaande de aanvraag van het duplicaat m.b.t. de oorzaak van verdwijning *: 

 SVP aankruisen wat van toepassing is 

 O Nooit in bezit gehad - > O vorige eigenaar wil het niet geven  -   O vorige eigenaar is het kwijt  

O Gestolen ( kopie aangifte bijvoegen) 

O Verloren / kwijt 

Evt. aanvulling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovengenoemde verklaart hierbij eigenaar te zijn van bovengenoemde pony. 

 

Handtekening:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

========================================================== 

Procedure bij de aanvraag duplicaat bewijs van inschrijving: 

Voeg alle relevante papieren aan deze aanvraag toe. 

Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een factuur voor het duplicaat. 

Vervolgens zal de aanvraag worden gepubliceerd in het eerstvolgende nummer van het 

verenigingsblad “De Forester”. Indien niet binnen 2 maanden na verschijning van het 

blad bezwaar wordt aangetekend zal het duplicaat worden verstrekt. 

Alleen indien bezwaar is aangetekend, ontvangt u daarover schriftelijk bericht. 

========================================================== 

INCASSO-OPDRACHT (als u geen incasso verleent of deze reeds bij de vereniging heeft 

afgegeven dan hoeft u dit niet aan te kruisen): 

O Ondergetekende verleent een machtiging aan het Nederlands New Forest Pony Stamboek om de 

kosten verbonden aan het afgeven van een duplicaat bewijs van inschrijving (conform  tarievenlijst ) 

éénmalig te incasseren.  
O 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. 

 

+ 

 

      
Bank- of girorekening:  

 

…………………… 

Ten name van:  

   

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………

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

    

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………………………… 

  

Datum: …………/………………/………………… 

 

Volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: NNFPS, Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde (Frl). 

 

http://www.newforestpony.nl/

