Versie februari 2020

Cursus-inschrijfformulier KC Deventer e.o.
Één formulier per hond, zenden aan KC Deventer e.o. p/a Colmschaterstraatweg 84 A 7429AB Deventer.
Naam+ voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

e-mailadres:
Naam hond:
Ras:
Geboortedatum hond:
Reu/teef:

U dient bij de eerste les van elke cursus het entingsbewijs of titerbewijs te tonen.
(svp aankruisen)
Gedrag & Gehoorzaamheid
Puppencursus (leeftijd 9 weken tot 6 maand) Op maandag / zaterdag*
Verkorte puppen-cursus (start in de loop van het seizoen, 7 lessen)
A-cursus Voor honden ouder dan 6 maand of puppencursus hebben gevolgd.
.
Op maandag / zaterdag *
B-cursus (A-diploma verplicht).
Op maandag /zaterdag *
C-cursus (B-diploma verplicht).
Op maandag / zaterdag *
Obedience B (C-diploma verplicht)
Op maandag / zaterdag *
Obedience I, II, III (omcirkelen svp) voorgaand diploma verplicht.
.
Op maandag
Individuele begeleiding (na intake), traject van max. 7 lessen

lid
€ 18
€ 10
€ 18

niet lid
€ 64
€ 34
€ 64

€ 18
€ 18
€ 18
€ 18

€ 64
€ 64
€ 64
€ 64

€ 18

€ 64

€ 19
€ 19
€ 19

€ 66
€ 66
€ 66

* doorhalen indien niet van toepassing
Jachthonden dummytraining
Beginners. ( min 1 jaar oud of A-cursus G&G hebben doorlopen) Op donderdag
C niveau ( KNJV-C proeven met dummy)
Op zaterdag
B niveau ( KNJV-B proeven met dummy)
Op zaterdag

Ringtraining
€ 5
Hoe show ik mijn rashond. Lesduur 30 minuten. Tijdstip in overleg met instructeur.
Per les te betalen aan de instructeur. Aanmelden bij contactadres.

€7

Om met behendigheid te kunnen beginnen moet de hond minimaal één maar grotere honden
( formaat retriever en groter) anderhalf jaar oud zijn, onder appèl staan en mag geen agressie of
lichamelijke gebreken vertonen.
Agility
A-cursus, beginners
Gevorderden
(A-diploma behendigheid verplicht)
Wedstrijdgroep
Hoopers
Op woensdag
(svp aankruisen)
Ik ben :

 lid,



ondersteunend lid,

€ 22
€ 22
€ 22
€ 22

€ 66
€ 66
€ 66
€ 66

 geen lid.

Minderjarigen,met een minimale leeftijd van 14 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene.
Indien een ondersteunend lid een cursus wil gaan volgen moet het contributieverschil worden bijbetaald
Door ondertekening verklaart u op de hoogte te zijn van onze privacy-regeling zie www.kcdeventer.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Machtiging tot éénmalige afschrijving: Hierbij machtig ik de KC Deventer e.o. éénmalig het voor de cursus
verschuldigde bedrag af te schrijven van mijn bankrekening.
Datum:

IBAN-nr:

Handtekening:

1

