
       Nederlandse Reddingshondenbond 

INSCHRIJFFORMULIER GROENE-HONDENDAG 
ZATERDAG 24 april 2021 

(S.V.P. VOLLEDIG INVULLEN MET BLOKLETTERS) 

Naam van de hond: ______________________________________________________ reu / teef 

Ras: ___________________________________________________________________________ 

Geboortedatum: ___________________________ NHSB Nr.: _____________________________ 

Chipnummer: ____________________________________________________________________      

In het bezit van:      -  VZH-certificaat:    ja / nee  

- Diploma Geschiktheid:   ja / nee discipline: vlakte/puin/speuren 
       doorhalen wat niet van toepassing is 
    

Wordt ingeschreven voor de discipline:  Geschiktheid Vlakte / Puin / Speuren  
               doorhalen wat niet van toepassing is 

 
        
  
Naam geleider: _____________________________________________________________ M / V 

Naam eigenaar: _____________________________________________________________M / V  
(alleen invullen als dit een ander is dan de geleider) 

Adres: _________________________________________________________________________ 

Postcode: ____________________ Woonplaats: _______________________________________ 

Telefoonnummer(s): ______________________________________________________________ 

E-mail adres: ____________________________________________________________________ 

Lid van RH-vereniging: ______________________________  Lidmaatschapsnummer: __________ 

Sluitingsdatum:  15 maart 2021 
(of zoveel eerder als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt) 

Handtekening kandidaat:                                      Handtekening secretaris vereniging: 

Datum: ______________                                                Naam secretaris: _________________ 

Het ingevulde inschrijfformulier kan worden gemaild naar: 
nedreddingshondenbond@kpnmail.nl   

mailto:nedreddingshondenbond@kpnmail.nl


Voorwaarden deelname aan de Groene-hondendag 

DE DEELNEMER 

- De deelnemer verklaart dat hij/zij thuis blijft als hij/zij last heeft van neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest en/of koorts. Hij/zij blijft ook thuis als iemand in zijn/haar 
huishouden koorts en/of benauwdheidklachten heeft. 

- De deelnemer verklaart, dat voor zover hem bekend, de door hem /haar ingeschreven hond 
gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden 
waardoor besmetting, hondenziekte of enige 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 dit evenement (examen) nog mochten voordoen. 

- De deelnemer verklaart dat hij /zij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de 
bepalingen van de statuten en reglementen van de Nederlandse Reddingshonden Bond. 

- Deelnemers dienen ruim op tijd aanwezig te zijn en zich bij elk onderdeel op tijd te melden. 
- Deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. 
- De deelnemer moet de aanwijzingen van de wedstrijdleider en/of keurmeester direct en zonder 

tegenspraak opvolgen. 
- Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om op het appèl- en hindernisveld in te 

trainen. Hiertoe wordt een rooster opgesteld.  
- Zowel tijdens het intrainen als gedurende de wedstrijd is het de deelnemer niet 

toegestaan voedsel te gebruiken of bij zich te dragen. Indien men zich niet aan deze 
regel houdt  volgt uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd. 

-      Deelname verplicht tot aanwezigheid gedurende de hele Groene-hondendag en tot en  
       met de prijsuitreiking. 

INSCHRIJVING 

- Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. De deelnemer is verplicht het inschrijfgeld gelijktijdig met het 
inzenden van het inschrijfformulier over te maken op bankrekeningnummer 
NL16INGB0007227493 t.n.v. penningmeester van de NRHB te Wijchen onder vermelding van 
“Groene-hondendag + roepnaam van de hond”. 

- Inschrijven verplicht tot betaling.  
- Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.  

LIDVERENIGINGEN 

- Bij deelname van één of meer kandidaten van een RH vereniging is het gewenst dat er van de 
betreffende vereniging 2 personen als hulppersoneel op de groene-hondendag aanwezig is.  

TOT SLOT 

Daar waar de regels niet in voorzien, beslist de organisatie.  

Covid-19: 

  

LATEN WE HET SAMEN VEILIG HOUDEN! 
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