Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek
Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde
www.new forestpony.nl
Email: info@newforestpony.nl
Tel.: 0516-480627

INSCHRIJVINGSVERZOEK
Voor het inschrijven van pony’s welke bij geboorte niet bij het NNFPS zijn geregistreerd OF
welke vanuit het Wedstrijdregister van het NNFPS naar het NFX register kunnen worden overgezet
conform de reglementair geldende inschrijvingseisen voor het NFX register.
De ondergetekende, als eigenaar van de pony verzoekt deze pony in te schrijven in het NFX-register
Lidnummer:

……………….**

O Dhr./ O Mw.*

Naam: …………………………………………………...Voorletters: ……...........

Straat:

………………………………………………………………………………………

Postcode:

…………… Woonplaats: ………………………………………………………….

Tel. nummer:

…………………………………..E-mail: …………………………………………...

** Wanneer

de eigenaar nog GEEN lid is van het NNFPS, dan zal tegelijk met de inschrijving tevens het
lidmaatschap aangemaakt worden als voorwaarde tot inschrijving van de pony bij het NNFPS in het NFX.
NAAM PONY:

………………………………………………………………………………

LEVENSNUMMER:

………………………………………………………………………………

STAMBOEK VAN OORSPRONG:

………………………………………………………………

SVP het registratiebewijs (papier) van het stamboek van geboorte bijsluiten. Als de organisatie geen “los” registratie bewijs heeft
afgegeven dan de kopieën van de bladzijden uit het paspoort meeleveren waar de gegevens van de pony op zijn aangegeven.

Meegeleverd: - origineel bewijs van inschrijving * O ja
O nee, maar kopieën van de bladzijden van het
paspoort met de informatie van de pony en de
bladzijde met de eigenaar gegevens.
* : Aankruisen wat van toepassing is.

S.v.p. aankruisen wat u wenst (prijswijzigingen onder voorbehoud)

O

€ 44,85

O

€ 15,30

O

€ 77,90 + € 10,20

Inschrijvingskosten voor inschrijving vanuit ander stamboek als het Nederlands New Forest
Pony Stamboek
U zult een registratiebewijs van inschrijving bij het NNFPS in het bijbehorende boek of register
ontvangen welke op uw naam is geregistreerd.
Inschrijvingskosten voor inschrijving in het NFX-register vanuit het Wedstrijdregister
U zult een registratiebewijs van inschrijving bij het NNFPS in het NFX-register ontvangen welke op
uw naam is geregistreerd.
Contributie Lidmaatschap NNFPS en entreegeld (eenmalig bij aanmelding )
Als lid ontvangt u 4x per jaar het magazine. Tevens kunt u o.a. deelnemen aan de keuringen van het
NNFPS.

ÉÉNMALIGE MACHTIGING
Naam rekeninghouder
Woonplaats
IBAN nummer
Ik verklaar mij akkoord met de opslag van mijn persoonsgegevens overeenkomstig het privacybeleid van NNFPS zoals
gepubliceerd op de NNFPS-website en heb kennis genomen van mijn rechten in deze.
Handtekening voor akkoord:

Datum:

Volledig ingevuld en ondertekend opsturen / mailen naar: NNFPS, Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde

