
 

 
Contact:  
 
Tel : +31 (0) 6 533 86 947  
E-mail: wc2018@wdsf.nl 

Inschrijfformulier/Registration form/ Formulaire d’inscription 
 

WORLDCHAMPIONSHIP DUTCHSHEPHERD 2018 
 

03 - 06 mei / may /mai  2018 
Naam en voorletters/Owner/Besitzer/Propiétaire:  

Adres/Adresse/Adress:   

Postcode/Zip /Code postal:   

Woonplaats/Place/Wohnort/Domicile:  

Land / Country / Pays :  

Lidnummer/member number*:                                                  Vereniging / club*:  
 
Telefoon/Telephone**:                                                                E-mail:  
 

  * verplicht in te vullen /mandatory   ** voorkeur mobielnummer / preferred mobile number 

Gegevens/data  hond/dog/hund/du chien:            
 
Naam/Name /Nom: ___________________________________________________________________________________________ 
 

  Reu/Dog/Rüde/Mâle               Teef/Bitch/Hündin/Femelle     
 
Geb.datum/Date of birth/Wurfdatum/Date de naiss: ________-______-__________               
 
NHSB/Pedigree/L.O.F./Z.B./L.O.S.H. nr*:   ________________________________ Tatouagenr: _____________________________ 
 
Chipnummer*:  ________________________________________________________ 
 
 

Naam vader hond/Father/Vater/Père:  ___________________________________________________________________________                                                                                           
 

Naam moeder hond/Mother/Mutter/Mère: _______________________________________________________________________  
 

 
 

Hoogst behaalde IPO certificaat/Highest IPO Certificate/Höchtes IPO Zertifikate:    IPO 1       IPO 2       IPO 3               
 
 

Deelname / participation / participation à  
 
 

IPO : 
 

  IPO 1                IPO 2              IPO 3 

 

IPO-R : 
 

  RH-FL E             RH-FL A          RH-FL B 
 

MONDIORING: 
 

  MR 1                MR 2               MR 3 

 
 

Datum/Date: ________-______-_________   Handtekening/Unterschrift/Signature: _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



• Inschrijven voor de Worldchampionship 2018 verplicht tot betaling van het inschrijfgeld a € 50,00 per
deelnemer, betalingen op IBAN NL37RABO 0319 741 265 t.n.v. WC-WDSF 2018 te Groningen

• Betaling uiterlijk op de datum van sluiting inschrijving, betaling is definitieve inschrijving.
• Het inschrijfformulier moet vergezeld gaan van een kopie van de stamboom.
• Sluitingsdatum inschrijving: 2 april 2018 of zoveel eerder als het maximum aantal deelnemers is bereikt.
• Iedere geleider/eigenaar is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar hond.
• Deelname is voor eigen risico.
• Hondensport Hoogkerk / WDSF / KV Noordenveld zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of

eigendommen en/of verlies van eigendommen.

Vaccinatieplicht. 

Alvorens de honden tot de expositie of de wedstrijd worden toegelaten, dienen de eigenaren te verklaren: 
dat de door hem/haar ingeschreven hond voldoende is geënt middels (reguliere) vaccinaties waarvan de 
geldigheid aantoonbaar is, middels ondertekening van het inschrijfformulier.

De deelnemer(s) dienen het inentingsboekje/dierenpaspoort bij zich te dragen, zodat dit op verzoek 
getoond kan worden! 

Ondergetekende verklaart zich te zullen houden aan bepalingen, reglementen en statuten van de FCI en de 
Raad van Beheer, alsmede die van de WDSF, dat is voldaan aan de vaccinatieplicht en tevens dat, voor 
zover hem/haar bekend, de ingeschreven hond gedurende de laatste twaalf weken niet in omstandigheden 
heeft verkeerd, waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijk 
karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen laten deelnemen indien 
de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen. 

_________________________________________________________________________________ 

• Application fee/ Gebühren/Engagement:  €  50,00
• Bank details/bankverbindung/détails bancaires:  Paypall 

  IBAN NL37RABO 0319 741 265 
  BIC : RABONL2U 
  t.n.v. WC-WDSF 2018 te Groningen 

wc2018@wdsf.nl 

• By returning the entry-form (incl. copy of the pedigree) you bind yourself to pay the entry-fee and
accepting the rules/Mit der anmeldung (incl. eine copy ahnentafel) erklärt der teilnehmer die gebühren 
zu zahlen und die bestimmungen zu kennen und diese zu beachten/ Si vous retournez le bulletin 
d’inscription (incl. copy of the pedigree) vous vous obligez à payer les droits d’inscriptions et d’accepter 
les règlements. 

• Each conductor / owner is personally responsible and liable for his or her dog.
• Participation is at your own risk.
• Dogsport Hoogkerk / WDSF / KV Noordenveld are not liable for damage to persons and/or property

and/or property loss.

Vaccination Requirement

Before the dogs are admitted to the exhibition or the competition, the owners must declare: that the dog 
registered by him / her has been sufficiently vaccinated by (regular) vaccinations of which the validity can 
be demonstrated,  by signing this registration form.

I, the undersigned, declare to abide by the provisions, regulations and statutes of the FCI and the Board of 
Management, as well as those of the WDSF, that the vaccination obligation is fulfilled and, as far as he / she is 
aware, the registered dog during the last twelve weeks have not failed in circumstances, which in particular 
threatens to be infected with dog disease or any other contagious disease. He / she also declares that the 
dog will not be allowed to participate if the conditions indicated may occur before the match.  
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