Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging
Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven
Opgericht 1907
Bureau KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven, tel.: 06923416113, e-mail: bureau@knpv.nl

Aanvraagformulier KNPV Registratie Hond
Alvorens u verder gaat met het invullen van het aanvraagformulier ten behoeve van een registratie van de Koninklijke
Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV), maakt het Hoofdbestuur u erop attent dat het niet naar waarheid invullen van dit
aanvraagformulier, consequenties kan hebben voor uw lidmaatschap.
Stuur het ingevulde formulier naar Bureau KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven
De gegevens zijn als volgt over de pagina's verdeeld:
* Op pagina 1 vult u de gegevens van uzelf in als eigenaar van de hond
* Op pagina 2 vult u de gegevens in van de fokker van de hond
* Op pagina 3 vult u de gegevens van de hond in en geeft u aan dat u de hond wilt registreren in het kader van de Identificatie
en Registratie van de overheid. Tevens ondertekent u op deze pagina het formulier.
* Op pagina 4 kunt u de afstamming van de vaderhond invullen, voorzover deze bij u bekend is.
* Op pagina 5 kunt u de afstamming van de moederhond invullen, voorzover deze bij u bekend is.
Indien in de afstamming van de hond reeds honden voorkomen die een KNPV registratie hebben, dan het registratienummer
achter de naam van de hond vermelden.
U kunt een foto van de hond per post meesturen of e-mailen naar bureau@knpv.nl onder vermelding van uw lidnummer.
De databank zal toegankelijk zijn voor leden van de KNPV. Bij de gegevens van de hond wordt dan de naam van de fokker en
de naam, het e-mailadres en/of telefoonnummer van de eigenaar vermeldt. Indien u dit niet wenst, vink dan het betreffende
vakje op pagina 3 uit.
Gegevens eigenaar van de hond:
Lidnummer
De heer
Voorletters

Mevrouw
Tussenvoegsel

Achternaam
Adres
Postcode

Woonplaats

Afdeling

Land

Telefoonnummer
Mobiel tel.nummer
Bankrekening

(Svp IBAN bankrekeningnummer opgeven)

Geboortedatum
E-mail
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Gegevens fokker van de hond:
Indien geen lidnummer bekend is, dan svp
naam en woonplaats van de fokker vermelden

Lidnummer fokker
De heer
Voorletters

Mevrouw
Tussenvoegsel

Achternaam
Adres
Postcode

Woonplaats

Provincie/Afdeling

Land

Telefoonnummer
Mobiel nummer
Bankrekening

(Svp IBAN bankrekeningnummer opgeven)

Geboortedatum
E-mail
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Hieronder kunt u de gegevens van de hond invullen
Naam
Chipnummer
Geboortedatum
Geslacht
Schofthoogte
Ras/Kruising
Kleur
Stamboomnummer
Behaalde certificaten:

Politiehond 1

Politiehond 2

Objectbewakingshond

Ned. Kamp. KNPV

Basiscert. Speurhonden

Speurhond A

Speurhond B

Sorteren A

Sorteren B

Ned. Kamp. Speurhonden

Vlakterev. A

Vlakterev. B

Puinzoeken A

Puinzoeken B

Bijzonderheden
Ja, ik wil mijn hond aanmelden bij Petbase, hieraan zijn geen extra kosten verbonden
(Met de aanmelding van uw hond bij Petbase, voldoet u aan de regels van de overheid in het kader van de Identificatie- en Registratie; dit is een
registratie voor de duur van het leven van de hond; u kunt zelf uw adres gratis wijzigen na ontvangst van de registratiegegevens van Petbase.)

Ik heb geen bezwaar tegen de vermelding van mijn naam, e-mailadres en telefoonnummer in het voor de leden te
raadplegen deel van de databank van de KNPV

De aanvrager verklaart:
* kennis te hebben genomen van de bepalingen rondom de registratie van de hond en de voorwaarden zoals gesteld
door de KNPV.
* toestemming te verlenen voor het registreren van het genoemde e-mailadres ten behoeve van de KNPV.
* het bedrag van 25 euro ten behoeve van de registratie van de hond te voldoen op bankrekening
NL68RABO0132235536 tnv KNPV te Duiven onder vermelding van uw lidnummer gevolgd door 'registratie en de "naam
van de hond" (uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling is ontvangen).
Handtekening

Woonplaats
Datum

Formulier afdrukken
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Hieronder kunt u de gegevens van de vaderhond invullen.
Indien een hond een registratienummer van de KNPV heeft, vermeld dit dan achter de naam van de hond
Start met geel, daarna groen en
oranje, dan blauw en daarna paars.
Indien onduidelijk, neem contact
op met het Bureau KNPV

Vaderhond (V51)
Vaderhond (V41)
Moederhond (V52)
Vaderhond (V31)
Vaderhond (V53)
Moederhond (V42)
Moederhond (V54)

Vaderhond (V21)
Vaderhond (V55)
Vaderhond (V43)
Moederhond (V56)
Moederhond (V32)
Vaderhond (V57)
Moederhond (V44)
Moederhond (V58)

Vaderhond (V11)

Vaderhond (V59)
Vaderhond (V45)
Moederhond (V510)
Vaderhond (V33)
Vaderhond (V511)
Moederhond (V46)
Moederhond (V512)
Moederhond (V22)
Vaderhond (V513)
Vaderhond (V47)
Moederhond (V514)
Moederhond (V34)
Vaderhond (V515)
Moederhond (V48)
Moederhond (V516)
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Hieronder kunt u de gegevens van de moederhond invullen.
Indien een hond een registratienummer van de KNPV heeft, vermeld dit dan achter de naam van de hond
Start met geel, daarna groen en
oranje, dan blauw en daarna paars.
Indien onduidelijk, neem contact
op met het Bureau KNPV

Vaderhond (M51)
Vaderhond (M41)
Moederhond (M52)
Vaderhond (M31)
Vaderhond (M53)
Moederhond (M42)
Moederhond (M54)

Vaderhond (M21)
Vaderhond (M55)
Vaderhond (M43)
Moederhond (M56)
Moederhond (M32)
Vaderhond (M57)
Moederhond (M44)
Moederhond (M58)

Moederhond (M11)

Vaderhond (M59)
Vaderhond (M45)
Moederhond (M510)
Vaderhond (M33)
Vaderhond (M511)
Moederhond (M46)
Moederhond (M512)
Moederhond (M22)
Vaderhond (M513)
Vaderhond (M47)
Moederhond (M514)
Moederhond (34)
Vaderhond (M515)
Moederhond (M48)

Formulier afdrukken

Moederhond (M516)
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Bijzonderheden/Opmerkingen:
Deze kunt u in het vak hieronder vermelden.
Indien uw opmerkingen betrekking hebben op de afstamming van de hond vermeld dan het vaknummer van de
afstamming van de betreffende hond bij de opmerkingen, bijvoorbeeld M34 of V21 (zie de vermeldingen in de vakjes
voor de kleuren!).
Bij het meesturen van een foto van een hond eveneens het vaknummer van de hond vermelden op de achterkant van
de foto, bijvoorbeeld V11 of V12 (zie de vermeldingen in de vakjes voor de kleuren!)

Formulier afdrukken
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