PEKINGEES- EN DWERGSPANIELCLUB
DEK- EN GEBOORTEAANGIFTE
Gegevens fokker

Naam :
Adres :
Postcode/woonplaats :
Telefoonnummer :
Kennelnaam :
E-mail :
Website :

Fokkerslijst

Bovengemelde fokker is reeds opgenomen op de fokkerslijst 2018
ja/nee*
Meldt zich hierbij alsnog aan voor de fokkerslijst 2018 (kosten € 22,50 per jaar)
ja/nee*
Vermelding internet (alleen in combinatie met fokkerslijst)
ja/nee*
Indien u zich als nog aanmeldt voor de fokkerslijst 2018, dan dient het bedrag van € 22,50 gelijktijding met het
indienen van de dekaangifte te worden overgemaakt op NL48ABNA0486904873 ten name van: Penningmeester
Pekingees- en Dwergspanielclub te Heerlen.

Gegevens nest/dekmelding

Ras:
Geboortedatum:
Aantal pups :

Moederhond

Dekdatum:
Reuen :

Naam :
Geboortedatum :
Heeft de moederhond eerder een nest gehad ?
Zo ja, op welke datum is het laatste nest geboren :
Zo ja, hoeveel nesten heeft de teef eerder gehad:
Zo ja, hoe vaak heeft u deze combinatie eerder gedaan:

Vaderhond

Naam :
NHSB nr. (of evt. buitenlands stamboeknr.)
Gegevens eigenaar vaderhond: Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Tentoonstellingsbezoek

Moeder

Teven :

NHSB nr.
ja/nee*

Geboortedatum:

Plaats

Datum

Resultaat

1e
2e
Vader

Plaats
Datum
Resultaat
1e
2e
Van bovengenoemde tentoonstellingsbezoeken dient u de bewijzen (in kopie) mee te sturen, zowel van de moeder
als de vaderhond!
Gezondheidsonderzoeken

In het VFR van uw ras kunt u lezen welke gezondheidsonderzoeken er verplicht zijn voor uw ras. Van de
onderzoeken die verplicht zijn voor uw ras dient u kopieën van geldige gezondheidsuitslagen van beide
ouderdieren mee te sturen met de dekaangifte.
Gezondheisonderzoek
Datum onderzoek moeder
Datum onderzoek vader
ECVO-oogonderzoek
Patella Luxatie
MVD
Syryngomyelia
Webbed feet en Knikstaart
Overige:……………………

Vermeldingen

Wenst u opname van dit nest op de pupinformatielijst ?
Wenst u opname van een dekmelding op de pupinformatielijst?

ja/nee*
ja/nee*

Inzender verklaart op de hoogte te zijn van de Statuten, huishoudelijk reglement, VFR Pupinfomatiereglementen en Privacyverklaring van de
Pekingees- en Dwergspanielclub.
Plaats,
Datum,
Naam en handtekening,
Let op:
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Bewijzen van tentoonstellingsbezoeken en gezondheidsonderzoeken dienen
in kopie gelijktijdig met dit formulier meegestuurd te worden. In verband met de vele rassen waarvan onze rasvereniging de belangen behartigd, is
het niet mogelijk om een beroep te doen op reeds eerder ingezonden kopieën! Formulieren zonder de juiste bewijsstukken van zowel
tentoonstellingsbezoek als gezondheisonderzoek worden niet in behandeling genomen.
Formulier zenden naar: Pupinformatie Pekingees- en Dwergspanielclub Charlie Parkerstraat 48 1311PH Almere
of per email naar pupinformatie@pekingees-en-dwergspanielclub.nl
*Doorhalen of wissen wat niet van toepassing is.

