"PAVLOV" hondenschool vzw
Aangesloten bij de K.K.U.S.H. nr 1005

2019
LIDMAATSCHAP: INSCHRIJVINGSFORMULIER

Lidnr:

Vak voorbehouden voor het secretariaat:
€

bedrag lidgeld
datum

,

Welp(W),pup(P),beg(B)

onthaal door

betaald

clickerles afspraak

clickerles gevolgd

theorieles afspraak

theorieles gevolgd

Gegevens Geleider

Mijnheer

cash / giro / app

Mevrouw

Juffrouw

Naam
Voornaam
Straat
Huisnr
Postnr

Bus

Gemeente

Geboortedatum

/

/

tel/gsm

Email

Gegevens Hond ik wens e-mail berichten en Clubblad via mail van Pavlov hs vzw te ontvangen

* JA

NEE

Naam
Rasnr

(gegevens secretariaat)

Ras
Geboortedatum

/

/

Geslacht

Reu

Teef

ID Chip/Tatoeage
*keuze aanduiden aub

(verplicht voor honden geboren na 1 mei 1998)
vakken voorbehouden voor het secretariaat
NIVEAU

DATUM

NIVEAU

DATUM

NIVEAU

DATUM

Z.

Secretariaat:
Damendreef 1
Gsm: 0493/93 54 32
versie 23 juni 2018

3052 Blanden
info@hondenschoolpavlov.be
PAVLOV hs vzw lidmaatschap 2019

IBAN BE30 7344 2131 9711
BIC KREDBEBB

O.

Z.

Op welke manier heeft u kennis gemaakt met onze hondenschool?

website
via fokker
via dierenarts
via kenissen, vrienden, familie
andere hondenschool
andere

Ik verklaar dat ik de " ONTHAALMAP" ontvangen heb, waarin het terrein- en kantinereglement vermeld is.
Het ondertekenen van dit formulier houdt de aanvaarding van het terrein- en kantinereglement in.
Verder heb ik mij in orde gesteld met mijn familiale verzekering en is mijn hond voorzien van de nodige inentingen.
Een lidkaart wordt bekomen indien voldaan aan volgende voorwaarden: het betalen van het lidgeld aan de penningmeester, het invullen
en ondertekenen van dit formulier en het vertonen van het gezondheidsboekje van de hond.
De betaalde lidgelden zijn niet terugvorderbaar.
De gegevens op dit document zijn bestemd voor intern gebruik door Pavlov hs vzw. De gegevens kunnen door de
betrokkene geraadpleegd en verbeterd worden, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Bij verlies van de lidkaart wordt € 5,00 aangerekend. De lidkaart blijft eigendom van de vereniging.

Handtekening van de aanvrager tot lidmaatschap

Datum

Privacyverklaring (beknopte versie)
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Pavlov Hondenschool vzw, Mty zetel te Leuven, Mechelsestwg 104
(info@hondenschoolpavlov.be)
voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele
relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op
basis van ons gerechtvaardigd belang om honden te socialiseren en op te voeden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen
op info@hondenschoolpavlov.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze
verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak
van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.hondenschoolpavlov.be.

versie 23 juni 2018

PAVLOV hs vzw lidmaatschap 2019

