AANMELDING/INTERNETVERKLARING/
FOKKERS- EN DEKREUENLIJST
Opsturen naar
Mevr. M.Hesen-Coppers, Schansstraat 45, 5961 DB Horst
email: miek.hesen@home.nl

Aanmelding / Verklaring

Ondergetekende verklaart hiermede, dat hij / zij wil deelnemen aan de kennel- en / of reu(en)
presentatie op internet onder het domein van de NNFC www.nnfc.nl en graag vermeld wil worden op
de op te vragen (schriftelijke) lijst.

Ik ga akkoord met de vermelding van mijn naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres en eventuele
Homepage op de fokkers en / of dekreu(en)lijst in het internetdomein van de NNFC: www.nnfc.nl en
op de opvraagbare lijst, zoals hieronder vermeld.

Ik verklaar dat ik op de ter beschikking gestelde ruimte geen reclame zal maken of teksten zal
plaatsen, die in strijd zijn met de regels van de RvB / FCI en de NNFC.
Ik verklaar dat de (eventuele) overgang naar een privé site zonder meer duidelijk is.

De verantwoording voor de inhoud van mijn pagina('s) draag ik zelf.
Ik weet, dat de NNFC mij middels zijn domein alleen opslagcapaciteit voor mijn
kennel en / of mijn dekreu(en) ter beschikking stelt.
Ik zal de NNFC nimmer aansprakelijk stellen.

Het is mij bekend, dat overtreding van de regels van de NNFC betekent, dat de NNFC ten allen tijde
mijn kennel- en / of dekreu(en)presentatie kan opheffen.

Door ondertekening verklaar ik tevens dat ik voldoe aan de Statuten en Reglementen van de Raad
van Beheer en de NNFC (en mij er aan zal houden).

Op alle documenten van de NNFC is het privacy reglement van de NNFC van toepassing.
Het privacy reglement kunt u vinden op onze website.

10 april 2019/versie 1.4/jl/mp
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AANMELDING/INTERNETVERKLARING/
FOKKERS- EN DEKREUENLIJST
Opsturen naar
Mevr. M.Hesen-Coppers, Schansstraat 45, 5961 DB Horst
email: miek.hesen@home.nl

Naam

:______________________________________________________________

Adres

:

Postcode en Plaats

:

Tel.nr.

:

e-mail adres

:

Homepage

:

Kennelnaam

:

Reu

Plaats

:

: __________________________

Datum:___________________________

Met uw ondertekening geeft u toestemming eenmaal per kalenderjaar tot wederopzegging
€ …………..,- per automatische incasso van uw bank/girorekening af te schrijven.
Incassant ID: NL54ZZZ403411690000
Uw bank/giro rekeningnummer: ……………………..

Handtekening………………………………..

VULT U ALLES WEL DUIDELIJK LEESBAAR IN AUB.
Op alle documenten van de NNFC is het privacy reglement van de NNFC van toepassing.
Het privacy reglement kunt u vinden op onze website.

10 april 2019/versie 1.4/jl/mp
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