Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging
Beschermheer: Prof.mr. Pieter van Vollenhoven
Opgericht 1907

Aanmeldingsformulier Nieuwe Leden
Alvorens u verder gaat met het invullen van het aanmeldingsformulier ten behoeve van het lidmaatschap van de Koninklijke
Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV), maakt het Hoofdbestuur u erop attent dat het niet naar waarheid of onvolledig
invullen van dit aanmeldingsformulier, ertoe leidt dat u door het Hoofdbestuur niet wordt aangenomen als lid van de KNPV.
Het is daarom in uw eigen belang dat u het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid invult en dat u, voorzover u met
politie en/of justitie in aanraking bent geweest in verband met door u gepleegde misdrijven, ook al is het lang geleden, u het
Hoofdbestuur van de KNPV hiervan bij uw aanmelding schriftelijk in kennis stelt.
In verband met de verplichte ballotage worden naam, adres en woonplaats gepubliceerd in de eerstvolgende uitgave van De
Politiehond.
De heer
Voorletters

Mevrouw
Tussenvoegsel

Roepnaam

Achternaam
Adres
Postcode

Woonplaats

Provincie/Afdeling

Land

Telefoonnummer
Mobiel nummer
Bankrekening

(Svp IBAN bankrekeningnummer opgeven)

Geboortedatum
E-mail
Bent u eerder lid geweest van de KNPV? Zo ja, dan svp het vakje aanvinken.
Bent u eerder in aanraking geweest met politie en/of justitie? Zo ja, dan svp het vakje aanvinken en
uitleg geven op pagina 2 bij bijzonderheden of een aparte bijlage meesturen.
Ondergetekende verklaart:
* dat hij/zij te goeder naam en faam bekend staat en ook overigens van onbesproken gedrag is;
* dat hij/zij voor zover met politie en/of justitie in aanraking is geweest in verband met door hem/haar gepleegde misdrijven,
het Hoofdbestuur van de KNPV hiervan bij de aanmelding schriftelijk in kennis zal stellen;
* dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen een in te stellen onderzoek of hij/zij voldoet aan de vereisten, door de statuten en het
huishoudelijk reglement aan het lidmaatschap gesteld;
* dat hij/zij de doeleinden van de KNPV na zal streven en de belangen van de KNPV niet zal schaden;
* dat hij/zij bekend is met het feit dat het niet naar waarheid invullen van het door het Hoofdbestuur vastgestelde
aanmeldingsformulier tot gevolg heeft dat het lidmaatschap wordt geweigerd;
* dat hij/zij bekend is met het feit dat het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie bij de aanmelding als lid van de KNPV
tot gevolg heeft dat het lidmaatschap wordt opgezegd;
* dat hij/zij dit aanmeldingsformulier naar waarheid heeft ingevuld en dat alle op dit formulier gevraagde informatie aan het
Hoofdbestuur is verstrekt.
Handtekening

Woonplaats
Datum
Kijk voor de verzending op pagina 2.
Voor afdrukken kijk op de laatste pagina.
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Bijzonderheden
met betrekking tot
uw aanmelding als
lid van de KNPV

Op welke wijze
heeft u kennis
gemaakt met de
KNPV?

O
O
O
O

Via de website van de KNPV
Via Facebook van de KNPV
Via familie of bekenden
Anders namelijk:

Verklaring ten behoeve van jeugdleden (14 en 15 jaar)
Ik, ondergetekende, ouder/voogd van de op dit formulier vermelde persoon, verklaar bekend te zijn met de doelstellingen van de KNPV en geen
bezwaar te hebben tegen het lidmaatschap van de KNPV van de op dit formulier vermelde persoon
Naam

Handtekening

Woonplaats
Datum

Belangrijk!
Tegelijkertijd met het inzenden van dit aanmeldingsformulier dient de contributie (€ 45,-) vermeerderd met het
entreegeld (€ 22,50), zijnde in totaal € 67,50, te worden overgemaakt op bankrekening NL68RABO0132235536 tnv KNPV
te Duiven. Wij verzoeken u bij de aanmelding altijd het bedrag van € 67,50 over te maken, ook als u een automatische
machtiging heeft afgegeven.
Voor jeugdleden bedraagt de contributie € 17,- vermeerderd met het entreegeld van € 10,-, tezamen € 27,-.
Zodra het aanmeldingsformulier en de betaling zijn ontvangen, zal uw verzoek tot lidmaatschap in behandeling worden
genomen conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KNPV.
Onvolledig ingevulde en/of niet leesbare en/of niet ondertekende formulieren worden niet in behandeling genomen.
Het aanmeldingsformulier kunt u sturen naar:
Postbus 21
6920 AA Duiven
Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen via bureau@knpv.nl of 0623416113.

Wilt u een Royal Canin Welkomstpakket ontvangen?
Bent u minimaal 16 jaar en wilt u graag een Royal Canin Welkomstpakket ontvangen en via E-mail of social media op de hoogte worden
gehouden van alle aanbiedingen, evenementen en nieuws over de producten van Royal Canin®? Geef dan hieronder aan welke informatie u
wenst te ontvangen
0 JA, ik wil graag een Royal Canin Welkomstpakket ontvangen
0 JA, ik wil graag Royal Canin informatie ontvangen voor mijn hond
Voornaam - achternaam - emailadres:
.

Naam hond:

Ras:

Geb dd hond:
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Doorlopende machtiging

S€PA

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid van een doorlopende machtiging af te geven
voor uw contributie vul dan onderstaand uw gegevens in.
Wij kunnen deze machtiging niet gebruiken voor de aanmeldingskosten! Deze graag apart overmaken.

Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode incassant:
Land incassant*:
Kenmerk machtiging:

KNPV
Postbus 21
6920 AA
Woonplaats incassant: Duiven
Nederland
Incassant ID: NL31ZZZ404076600000
(Dit is uw lidnummer)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging
om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het
voldoen van de contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Rekeningnummer [IBAN]
Bank Identificatie [BIC]**

Datum

Handtekening

* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn,
hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
** Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Formulier afdrukken
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