INSCHRIJFFORMULIER KEURINGEN NEDERLANDSE LANDGEITEN EN BOKKEN 2022
Dit formulier is ook via onze website www.landgeit.nl te downloaden en kan per e-mail verzonden worden.
* Plaats

Datum
keuring

Datum
sluiting

Gemert

Zondag
14 augustus

23 juli

Harkema

Zaterdag
20 augustus

30 juli

Zwinderen

Zaterdag
27 augustus

6 augustus

Enkhuizen

Zondag
28 augustus

7 augustus

Huizen *
Zaterdag
cae/cl ge3 september
certificeerd
Zaterdag
Udenhout 3 september

Beltrum * Zondag
cae/cl ge4 september
certificeerd

Oldebroek

Opende

13 augustus

13 augustus

14 augustus

Zaterdag
10 september 20 augustus

Zondag
11 september 21 augustus

Versturen en betalen:
I.v.m. vertraagde bezorging via postnl; bij voorkeur versturen via de mail,
dan volgt een leesbevestiging van de organisatie.
Formulier naar: Wilna Boink, Mortel 21, 5071 NA Udenhout
of wilnaboink@live.nl
Betaling op rek NL64ABNA0425777901 Wilna Boink - Landgeiten
Fokkersclub Zuid Nederland
Formulier naar: Janneke Kaastra, Klaas Piersreed 15, 9257 MN
Noardburgum
of j.snelter@hotmail.com
Betaling op rek NL33RABO0363741313 t.n.v. J. Kaastra-Snelter
Formulier naar: Inge van Rijssen, Hoofdstraat 8, 7921 AL Zuidwolde (Dr)
Of rijssen66@gmail.com
Betaling op rek NL64RBRB0706580443 t.n.v. Landgeitenfokkersclub Drenthe
Formulier naar: Andreas de Vos, Oude Helderseweg 85a, 1817 BJ Alkmaar
of nieuwstijding@gmail.com
Betaling op rek NL27RABO0350500436 Landgeiten Fokkersclub NoordHolland
Formulier naar: Myra Buursema, Weegbree 34, 1273 AR Huizen
of m.buursema@ziggo.nl
Betaling op rek NL15INGB0004318966 t.n.v. M. Buursema
Formulier naar: Wilna Boink, Mortel 21, 5071 NA Udenhout
of wilnaboink@live.nl
Betaling op rek NL64ABNA0425777901 Wilna Boink - Landgeiten
Fokkersclub Zuid Nederland
Formulier naar: Melkveehouderij "de Weiden", Schuurmansweg 6, 7156 SK
Beltrum
of mschreurs1@gmail.com
Betaling op: rekeningnummer volgt na inschrijving
Formulier naar: Hennie Akershoek, Haerderweg 9, 8085 RG Doornspijk
of staluutdehagen@gmail.com
Betaling op rek NL90RABO0324287089 Landgeiten Fokkersclub Midden
Nederland
Formulier naar: Jan Ritsma, Houtwal 19, 9363 XA Marum.
of jritsma@xs4all.nl
Betaling op rek NL69INGB0007381642 Landgeiten Fokkersclub Groningen

* keuringplaats aankruisen, *let op: geldig certificaat meezenden met dit formulier.
Het formulier duidelijk en volledig invullen, op tijd opsturen en betalen, anders wordt de inschrijving geweigerd.
Denk aan de gezondheidsverklaring en vervoersdocumenten voor de heen- en terugreis; worden met catalogus meegestuurd.
Keuringen in de rubrieken
A. Geitlammeren ouder dan 4½ maanden
C. 1½-jarige geiten
E. Meerjarige geiten
B. Boklammeren ouder dan 4½ maanden
D. 1½-jarige bokken
F. Meerjarige bokken
V. Voor Harkema is er de veteranen klasse waarvoor men gratis kan inschrijven. (bok 6 jaar en ouder, geit 8 jaar en ouder).
Kosten keuring
Inschrijfgeld per dier

… x € 4,50 =

€ ………… (let op, de rubriek V is gratis)

Stamboekkosten per inzender, incl. catalogus

€ …....4,,00 +

Totaal

€ …………

Het totaalbedrag dient voor de sluitingsdatum overgemaakt te zijn.
Bij overmaking s.v.p. duidelijk vermelden: keuringsplaats en de naam van de inzender met lidcode.
Gegevens inzender
Naam
. Lidcode:
Adres
Postcode / Woonplaats

UBN:
Telefoon:

E-mail -adres
Privacyverklaring
Uw adresgegevens worden standaard opgenomen in de catalogus voor de keuring. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan
kunt u dat hieronder aanvinken..

□ Ik heb er bezwaar tegen dat mijn adresgegevens opgenomen worden in de keuringscatalogus!

rubriek naam

Registratienummer*

geboortedatum te koop

* Het dier moet op de keuring voorzien zijn van geldige en juiste oornummers
en ingeënt zijn tegen Q-koorts!!!

□ Ik heb ook dieren aangemeld op andere keuringen; namelijk:

…………………………

Voor het samenstellen van de catalogus is uw medewerking nodig. Noteer alle gevraagde gegevens duidelijk
leesbaar en graag op volgorde van rubriek en geboortedatum. Dit geeft een hoop gemak voor het rubriceren van
de dieren.
Het bestuur van de LFNL, de keuringsorganisaties en de keurmeesters vertrouwen op uw medewerking en wensen
u een sportieve en gezellige keuring toe.

