
KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING 
Opgericht 1907 

Inschrijfformulier Basis Speurhonden 2021 

Voorjaarskeuring (sluitingsdatum 1 februari 2021) 

Zomerkeuring (sluitingsdatum 1 mei 2021) 

Najaarskeuring (sluitingsdatum 15 augustus 2021) 

Dit inschrijfformulier volledig ingevuld sturen naar: Bureau KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven. Het inschrijfgeld € 125, = 
dient tegelijkertijd overgemaakt te worden op bankrekening NL68 RABO 0132 2355 36 t.n.v. KNPV o.v.v. het lidnummer.  
U wordt verzocht om 2 foto´s van de hond mee te sturen. De afmeting van de foto´s is max 8 x 11 cm. De hond moet 
in staande houding en van de zijkant zijn afgebeeld. S.v.p. op de achterzijde van de foto naam en adresgegevens 
vermelden. 

GEGEVENS GELEIDER / EIGENAAR GEGEVENS EIGENAAR (indien niet de geleider) 
Lidmaatschapsnummer: Lidmaatschapsnummer: 
Voorletter(s): Voorletter(s): 
Achternaam: Achternaam: 
Adres: Adres: 
Postcode: Postcode: 
Woonplaats: Woonplaats: 
Telefoon: Telefoon: 
E-mail: E-mail: 

Ik geef toestemming voor publicatie van mijn voorletters, naam 
en eventueel plaatsing foto m.b.t. de keuring in De Politiehond 

Ik geef toestemming voor publicatie van mijn voorletters, naam 
en eventueel plaatsing foto m.b.t. de keuring in De Politiehond 

GEGEVENS HOND ONDERTEKENING 
Roepnaam: Ondergetekende verklaart dat de ingeschreven en voorgebrachte 

hond voldoet aan de eisen die aan een gezonde hond mogen 
worden gesteld, dat zijn hond niet aan enige ziekte lijdt noch 
drachtig of loops is. Honden komende uit het buitenland moeten 
een geldige rabiës enting hebben en dit aan kunnen tonen middels 
het Europees dierenpaspoort. Ondergetekende verklaart in te 
staan voor de betrouwbaarheid van de hond. 
Ondergetekende aanvaardt door de inschrijving de werking van de 
van toepassing zijnde reglementen en wordt geacht bekend te zijn 
met deze reglementen. Ondergetekende verklaart voldoende te 
zijn verzekerd tegen eventuele toegebrachte schade door de 
voorgebrachte hond.  
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 

Geboortedatum: 
Ras: 
Geslacht: 
Kleur: 
Schofthoogte: 
Chipnummer: 
BRN-nummer: 
Stamboomnummer: 
Zonder chipnummer en geboortedatum wordt de inschrijving niet 
geaccepteerd. 

Datum: 
Handtekening: 

Zonder handtekening wordt de inschrijving niet geaccepteerd. 
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