Aangesloten bij het Internationale Shagya-Araber Gesellschaft e.v.

Stamboekbureau EASP
Vledderweg 28
9585 PB Vledderveen

KvK Leeuwarden: 01096430
E-mail: info@easpstamboek.nl
Site: www.easpstamboek.nl
Rabobank nr. 3483.40.621
Biccode: RABONL2U
Iban: NL87 RABO 0348340621

Europees Arabisch Stamboek voor Shagya-Paarden, Sportpaarden en Sportpony’s
Inschrijfformulier Hengstenkeuring EASP 2017
Datum: Zaterdag 11 Maart
Locatie: Klarenbeek
Sluitingsdatum inschrijving: 28 februari 2017.

Naam:……………..…………………………………………… Registratienr:………………………………………………
Bovenstaande ( naam + nummer) volstaat bij EASP-ingeschrevene waarbij reeds een EASP afstammingsbewijs is afgegeven. Paarden en pony’s die zich
voor de keuring van het EASP opgeven maar geregistreerd staan bij een ander stamboek dan het EASP dienen wel onderstaande gegevens in te vullen en
tevens een kopie van de voor – en achterzijde van het inschrijvingsbewijs van stamboek van geboorte meesturen.

Stamboek:…………………………….. Kleur:………………………… Geb.: ……………………………
Vader: …………………………………………………….. Reg.nr………………………………….
Moeder: ……………………………………………………. Reg.nr……………………………….…
V.v.M.*.: .....……………………………………………….. Reg.nr…………………………………..
(* vader van moeder)

V.v.M.M.*.:…………………………………………………… Reg.nr…………………………………..
(* vader van moeders moeder

De hierboven omschreven hengst is reeds goedgekeurd en wel bij ………..………………………………………….(naam stamboek)
Inschrijving in de rubriek: (aankruisen wat van toepassing is)
0Sportpaard hengsten
0 Shagya-Araber
0 Anglo-Arabische Volbloeds
0 Arabo-Friesian
0 Arabische en Engelse Volbloeds voor erkenning
0 Sportpony hengsten cat. E stm. 1.481m. tot en met 1.569m.
0 Sportpony hengsten cat. D stm. tot en met 1.48m.
Inschrijving betreft:
0 Nieuw te keuren hengst binnen het EASP voor goedkeuring of erkenning
0 Reeds goedgekeurde -; erkende - of aangewezen hengst binnen het EASP:
0 Aan de hand en/of
0 Showblok van ± 10 min. per hengst. (s.v.p. globale indeling showblok opgeven)
Eigenaar:……………………………………………………………..Tel:………………………………………………… Lidnummer EASP :………..(*)
Adres:……………………………………………………... Postcode:…………………………… Woonplaats:……………….……………………………
E-mail adres:…………………………………………………………… Handtekening: ….………………………………………………………………….
(* Indien u nog geen lid bent wordt u automatisch als lid ingeschreven bij aanmelding voor de hengstenkeuring)

O Ik reserveer ….. box(en) (er is een beperkt aantal boxen beschikbaar!). Boxhuur 25,- euro.
Kosten: Voor pony’s € 125,00 en voor paarden € 175,00 m.b.t. voor nieuw te keuren / erkennen hengsten. Bij goedkeuring
/ erkenning worden €100,- administratiekosten in rekening gebracht; deze worden bij het niet keuren / erkennen op dezelfde
dag geretourneerd. Voor reeds goedgekeurde – of erkende hengsten bij het EASP welke zich tonen wordt € 0,00 berekend
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Info betreffende de hengstenselectieprocedure kunt u vinden in het Keuringsreglement op
onze website onder “Keuring – en predicatenreglement”.
Voor verdere informatie en/of vragen betreffende uw inschrijving kunt u bellen / mailen het stamboekbureau.

Opsturen/mailen naar: Stamboekbureau EASP, Vledderweg 28, 9585 PB Vledderveen
Tel: 0031 (0) 614 591 820 E-mail: info@easpstamboek.nl

