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Aanvraagformulier STALNAAM: 
 

Onderstaande: 

 
Naam aanvrager: …………………………………………………………………………

… 

Lidnummer: …………………

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

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

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

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

 

Omschrijving van de gewenste stalnaam: 

 

.......................................................................................................................................... 
 

 

Voorwaarden en procedure aangaande de stalnaam: 

 
- De stalnaam dient voor de naam van de pony te worden geplaatst.  
- Stalnaam en de naam van de pony mogen niet meer dan 42 posities omvatten. 
- Bij wisseling van eigenaar behoudt een pony zijn stalnaam. 

- De door u aangevraagde stalnaam zal worden gefactureerd conform de geldende 
  tarievenlijst. 
- Er zal publicatie van de stalnaam plaatsvinden in het eerstvolgende nummer van het  

  verenigingsblad “De Forester" 
- Indien niet binnen 2 maanden na verschijning van het blad bezwaar wordt aangetekend 
  tegen gebruik van deze stalnaam, kan de stalnaam officieel worden toegekend.  
- 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 de optie niet aankruisen en hoeft u bij de vraag naar de bankgegevens 

niets in te vullen): 

 

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 Ik verklaar mij akkoord met de opslag van mijn persoonsgegevens overeenkomstig het  

privacy beleid van het NNFPS zoals gepubliceerd op de NNFPS-website en heb kennis genomen 

van mijn rechten in deze. 

 

 

 

 

      
Bankrekening:  

 

…………………… 

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/

