
Inschrijving dieren Aantal
Minder 

dan 8

gelijk of 

meer dan 8

Konijnen, Cavia's en duiven 4,00€     3,50€         € Naam :

Kleine knager in eigen kooi 2,50€     2,25€         € Straat + nr. :

Inschrijving Jeugdlid 2,50€     2,25€         € Postcode + Plaats :

Bank Nr. : voor uitkeren prijzen!

Loterij (zie vraagprogramma) 1,00€         € Telefoon :

Verkoopkaarten 2,00€         € Vereniging en/of speciaalclubs: voor uitkeren prijzen!

Catalogus  (1 per gezin) 1 4,50€         € 4,50

Administratie kosten 1 5,00€         € 5,00 + E-mail :

EREPRIJZEN/SPONSORING € KLN en/of NBS nummer :

Totaal €

te koop A-klas B-klas C-klas

voor cavia's cavia's kon/cavia
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of per post naar : Het inschrijfgeld dient vóór de show voldaan  te zijn.

Zaanstadshow (Zoals vermeld in artikel 4 van het TT- reglement)

t.a.v. Secr. R. Levering Betalingen via banknr.  NL24RABO0374990662

Dorpsstraat 488 t.n.v. STICHTING ZAANSTADSHOW te Assendelft

1566 BW Assendelft o.v.v. uw inschrijfnaam.

Ik ben beschikbaar op\als :

Ik wil me graag aanmelden als vrijwilliger vóór\tijdens\na de show

RAS (en Groot of Kriel)
Collectie 

prijs?

M/V  

R/V
Loterij

LET OP!!  EEN COPY ENTINGSBEWIJS DIRECT MEESTUREN!!!
Totaal

KLEURSLAG/AOC

een bevestiging van ontvangst van de mail.  GEEN bevestiging gehad? Neem dan contact op met de secretaris.

Het inschrijfformulier mag digitaal verstuurd worden naar : INFO@ZAANSTADSHOW.NL. Let op!!!  U krijgt binnen 3 dagen 

Wilt u  duidelijk aangeven in welke klasse uw cavia's en/of konijnen moeten worden ingedeeld 

Dieren waarbij dit niet is gebeurd, worden  standaard in de A klasse ingedeeld.

U krijgt een telefonische bevestiging wanneer op u wordt gerekend

AVG: Met inzending van dit formulier bent u akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens voor administratieve en financiele zaken mogen gebruiken. Tevens mogen wij
uw naam, fokkernummer en woonplaats publiceren in de catalogus en op de website www.zaanstadshow.nl. Voor vragen verwijzen wij u naar het secretariaat.

INSCHRIJFBLAD VOOR DE ZAANSTADSHOW (Ook te downloaden via www.zaanstadshow.nl)
29 en 30 oktober 2022 bij Hippisch Centrum de Delft, Assendelft

Oud / 

Jong

Oormerk of 

Ringnummer


