
Inschrijfformulier 
voor aanmelden cursus

Dit formulier kunt u op uw pc, laptop, tablet of smartphone digitaal invullen.
Na het invullen kunt u dit bestand opslaan.
Daarna dit formulier aub mailen naar ledenadministratie@vvh-info.nl  

Naam *

Voornaam tussenvoegsel Achtenaam

Adres * Huisnr *

Postcode * Woonplaats *

Geboortedatum *

Dag Maand Jaar

Telefoonnummer *

Netnummer Abonnee nummer

E-mail *

voorbeeld@voorbeeld.com

Roepnaam hond *
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Ras (beschrijving) *

Geboortedatum *

Dag Maand Jaar

Geslacht hond *

Reu
Teef

LET OP

In het belang van het welzijn van de honden en de veiligheid in de groep kan het zijn dat honden die
probleemgedrag aan het ontwikkelen zijn of reeds hebben, onderworpen worden aan een kleine test. Met
deze test wordt bepaald of eventueel aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om een
verantwoorde deelname aan de lessen te garanderen. (zie cursusinformatie).

Ik meld mij aan voor de cursus :

De cursus die u gaat volgen is afhankelijk van de leeftijd en vooropleiding van de hond.
Dus niet alle cursussen kunnen automatisch gevolgd worden.
Als u niet weet welke cursus u wil of moet doen kies dan voor "in overleg"

De minimale leeftijd van diegene die de cursus met de hond gaat doen is 8 jaar.
Cursisten jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van ouders, voogd of verzorger.
Bij cursisten jonger dan 16 jaar, wordt een ouder, verzorger of voogd aanwezig geacht tijdens de lessen.

Eerder gevolgde cursus met deze hond

Als Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers hechten we grote waarde aan uw privacy. Voor de
cursus/workshop waarvoor u zich aanmeld is het noodzakelijk dat wij een aantal persoons(gegevens) van
u en uw hond verwerken. Dit doen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en via een goed beveiligde
applicatie. Door het aanvinken van onderstaand statement gaat u akkoord met de verwerking van uw
persoonsgegevens voor deze cursus/workshop. Als u meer informatie wil over ons privacy-beleid kunt u
dit terugvinden op onze website: privacyverklaring
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Akkoord voor opslaan persoonsgegevens

Ja

Nee

Eventuele vragen of opmerkingen

Handtekening (naam invullen) *

Voornaam tussenvoegsel Achternaam

Datum formulier ingevuld *

Dag Maand Jaar

Indien u dit formulier zo volledig mogelijk hebt ingevuld, kunt u
dit opslaan op uw computer. Na opslaan dit formulier graag
mailen naar ledenadministratie@vvh-info.nl 
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